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تًٍر شقرة 

راءــــــــــاإلش  
ٕول مرة يٌحٞ أن افًِق إول فٔٓقد هق افذي ًٕٔنف، وفٔس افثٚين ـام هق منتٓر ظْد افْٚس، وبٔٚن ذفؽ 

مـ خالل إدفٜ وافقؿٚئع افتٚرخئٜ  

 

 ـتٌف

أبق ؿتٚدةافنٔخ   

 ظّر بـ حمّقد أبق ظّر
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 بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 رّب أظـ ويّن  -وبف ًٕتًغ

 

إمغ، وظذ آفف، وصحٌف أمجًغ احلّد هلل ربِّ افًٚدغ، وافهالة وافًالم ظذ افٌَّْلِّ حمّد  

 أمٚ بًد:

ٜ ؿرإّٜٓٔ جِِٜٔ، وفق ؿٚل ؿٚئٌؾ إهنٚ أهؿ أرـٚن افَرآن ادُل  ّّ ًٚ مٓ ًٚ ؤًٍٕ اظل إػ اهلل وافًٚمؾ فف ِظِّٔ ؾ٘نَّ بْٚء افدَّ

ًٚ توٚده مـ خّٚصٜ فـاَم أبًَد ظـ احلََٜٔ، وهذا  اظل ئًش طروؾ افٌُْٚء فٔس شٓالً ذم طروف افْنٖة إُوػ، ٕنَّ افدَّ

ِّٓٚ تىٖ بَّقٍة ظذ ؿٌِف وًٍٕف وظَِف، هذا مع  ربٜ وُطِّتٓٚ، وافقاؿع وؿًقتف، وإظداُء وـٔدهؿ٧ ـ ٌُ ـؾِّ وجٍف، ؾٚف

ًٚ إٓ أهنٚ ٓ ْٝ بًض افٌنٚئر حْٔ  تٌِٞ أن تتالصك ظْدمٚ تنتد  ِحراب مًتٌٍَؾ ٓ يدري ِوجٓتف، ؾ٘هنٚ وإْن أت

اظل وافًٚمؾ إًٌٕٚن ؾٔف ضٌٚئًف مـ ظقامؾ افُن أو  ّٜٔ وآٓمٓٚ، أو يساجع افرؾٔؼ، أو يٍقت ادـًُٚون، وافدَّ اجلٚهِ

افتىقيع، وٓ حئّف مـ ذفؽ إٓ دوام افٌذاء افًِّل وافٍْز فٌَٔك صٚمدًا حتك أداء ادّٜٓ وافقصقل إػ 

اظل وؿّٔف ظذ آّتٌٚع، إذ ٓ أهداؾٓٚ، واف ًٚمؾ فديـ اهلل ظذ خالٍف ِمـ مَحِٜ ادْٚهٟ إُخرى، إذ مٌْك ظّؾ افدَّ

دع افتٚم وؿذف بٚضؾ اجلٚهِٜٔ بَٔؿ احلؼِّ اإليامٕٜٔ دون ُمداهْٜ، ؾُٕٚشس افتل يدظق  جمٚل فف ذم هذا افًٌٔؾ إٓ افهَّ

ًٚ أنَّ أصؾ وجقدهٚ ُمٓدٌد إفٔٓٚ ُتوٚد اجلٚهِٜٔ مـ ـؾِّ وجٍف، واجلٚهِٜٔ  اظل وِؿّٔف، إذ ترى ئَْ ُتدرك خىر هذا افدَّ

ِِّف ودَّ افٌٚضؾ  ـُ اظل حََٔتف تَقم ظذ ؿذف احلؼِّ  َّٜٔ، ؾٚإلّتٌٚع ادٖمقر بف افدَّ ٕٚ بٚفزوال بّجرد وجقد هذه افَٔؿ افربَّ

ِِّف، وهذا متٚرشف مْٚهٟ اجلٚهِٜٔ ذم هنٚيٜ مراحِٓٚ مـ افكاع ٓ ذم ا فٌدايٚت، إذ تًتّد ذم افٌدايٚت ظذ ادـُداهْٜ ـُ

وإٔهٚف احلِقل وضِٛ ادـُنٚرـٜ وحؼ افقجقد، حتك إذا متددت واشتَقت ؾروٝ وجقدهٚ افتٚم بال ؿٌقل 

ـّ دظقة احلؼ ومْٟٓ افقحل وشٌٔؾ إٌٕٔٚء حيّذر مـ هذا افًٌٔؾ افٌٚضؾ، ويْٓك ظـ ادـُداهْٜ مْذ  فمخر، فُ

اظل وُيثَؾ ظِٔف أٓم، وفذفؽ  افُِّٜ إوػ، وهذا حيتٚج إػ افٌذاء افَرآين فتّتغ روحف ُيندد افقضٖة ظذ افدَّ

وًٍٕف وظَِف، وظامد هذا: افًِؿ وافًّؾ وافقظد، ؾٌٚفًِؿ افذي ُيوٚد اجلٓؾ وبٚفًّؾ افذي يثٌٝ افٍٗاد وبٚفقظد 

اظل ظذ افىريؼ حتك تْجز ن آٓم افىريؼ تثٌٝ أؿدام افدَّ  ادّٜٓ وتهؾ افًٍْٜٔ إػ صٚضئٓٚ. افذي هيقِّ

اظل افنٚؿٜ افىقيِٜ، وهق ؽذاٌء يٖيت ذم حليٜ ش اإلهاء»ذم شقرة  ُيٌك افْٚطر هذا افٌذاء افُٚمؾ فرحِٜ افدَّ

افذروة مـ افٌالء وإمل، ؾًٌد شْغ مـ افدظقة إػ اهلل وافًّؾ فديـ اهلل تًٚػ تَػ اإلٕجٚزات ؾال أتٌٚع ُجدد إٓ 

َِّف ذم ظدد ادًتجٌٔغ، هؿ هٗٓء افذيـ شًٔتٌرؿُٓؿ افزمـ، ؾٚدًتٌَؾ إْن ـٚن افقاحد وآ نثْغ، وـٖنَّ إمَر ـ

افقظد بٚفقرانثٜ وافَّْك وافتُّغ، وهذا إْن وؿع ذم ٍٕس ُيًرف بٚفدٓئؾ افتل تَع افٔقم ؾ٘نَّ مٚ يَع ٓ يدل ظذ 

ـٜ ٓ ِساع افقجقد، وهذا ممٚ ٓ تٌَِف حَٚئؼ افَرآن وٓ افًٚمؾ ؾ٘نَّ ٕتٔجتف احلتّٜٔ افدخقل ذم ساع ادـُنٚر

مًٚفؽ افدظقة واجلٓٚد ؾٕ٘ف يًْل إٔف ؿٌؾ بَٔؿ اجلٚهِٜٔ، وختذ ظـ تروٚه، وحغ يٌَِف افًٌٌض ممـ يًِؽ 

ٍٜ هل هلذا افديـ دون شقاه مـ ادْٚهٟ افٌٚضِٜ.   خهقصٔ
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اظل وادجٚهد ؾًٔٓؾ ُؾَدان افْه -ذروة إمل وافٌالء-ومـ شامت هذه افِحيٜ  ر احلٚمل، إذ يُنػ طٓر افدَّ

ؿهٍف أو ختىٍف، ويًر إتٌٚع ذم إرض هجرة منتتٜ هْٚ وهْٚك ٓ فِتُّغ وافْ كة وفُـ دجرد محٚيٜ احلٔٚة 

ُل افذايت.  وافتًٌد افًْ 

اظل افقارث، وخالل هذه افِحيٜ مـ َذروة إمل تتح َؼ ذم هذه خالل هذه افرحِٜ تتحَؼ صخهٜٔ افدَّ

، وؿد رأيْٚ افُثر مـ افًٚمِغ هلذا افديـ يهزون ذم مًرة افرحِٜ، أرؤٜ افقرانثٜ ادقظقدةافنخهٜٔ 

روة يٍنِقن وٓ يهزون، وشٌٛ ذفؽ وًػ افَٔغ ظذ  ؾٔتجٚوزون آٓمٓٚ وُمًٕٚٚهتٚ فُـ حغ تٖيت حليٜ افذَّ

ِِّٜ افًّؾ ًٚ وترددًا. افقظد، وذهٚب افًِؿ افقاجٛ هلذه ادرحِٜ، وؿ ًٚ ٓ دٚم  افالزم نثٌقتف حًٚٓ ومَٚم

اظل ظـ ظالئؼ إرض  هذه افًقرة ُتَدم ظّد افثٌٚت ظْد افقصقل هلذه ادرحِٜ، وهل ذم ُخالصتٓٚ ؿىع افدَّ

حتك فق مل ُتٌك فف بًْٔٔؽ مَدمٚتف، ؾٓق خمٌقء ذم افٌٔٛ، وافًٚمؾ مع هذا افديـ وفف وؾٔف وأشٌٚهبٚ، ؾٚفقظد آٍت 

مـ رجٚل اف٧ٌٛٔ ُيًٚديف رجٚل إرض وتًرؾف وحتٌف شُٚن افًّقات، وحغ يرمٔف شٍٓٚء افنٓٚدة  هق رجٌؾ 

بٚحلجٚرة وتدمل ؿدمٔف تَِل ظِٔف شُٚن افًّقات افًالم وتًتٌَِف وهتش فف، ؾحغ يهؾ إػ هذا ادَٚم حْٔٓٚ 

 إرض وافتُّغ ؾٔٓٚ.يدخؾ مَٚم افًٌقديٜ وافقٓيٜ افتل هل ُمقجٛ فقرانثٜ 

حغ خيتص هذا افديـ بٚإلّتٌٚع افذي يَىع ظذ افٍَّْس مْٚؾذهٚ، ويٌىؾ ظذ افيـ مهٚدره حتٝ دظقى افًَؾ 

وافْير ادزظقمغ، ؾٕ٘ف يًْل ؾرادة هذا افديـ ذم مْٓجف ظـ مْٚهٟ أخريـ، ؾٚدًِؿ فٔس أدٕك ظَالً وٕيرًا مـ 

تدي فسإشالم ذم ؽٌِٜ طِّٜ اجلٚهِٜٔ إٓ شديد افْير أخريـ افذيـ يًِّقن ذم شٌٔؾ افَّْك وافتُّغ، بؾ ٓ هي

وبهر افٍٗاد، ؾِق ترك فًَِف ٕدرَك أظيؿ مٚ ُيدرك افٌؼ مـ افًٌؾ ادُقصِٜ دراده، فُـ اهلل مل يسك فف هذا، ومل 

وهذا اإلتٌٚع ، >٩٠٦=يقٕس:﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ُيًىف افًٌٔؾ، بؾ أمره بٚإلتٌٚع 

ـٌ وٓ هق ِه  افَّْجٚح، وهق ِه  اخلهقصٜٔ ادُقصؾ إػ اهلدف،  يَدر ظِٔف إٓ أهؾ اإليامن افذيـ وـام أنَّ آّتٌٚع دي

س  ًٚ يٖيت مـ افًامء ظذ خالف بك افَّْٚ يٗمْقن بٚفٌٔٛ وافدار أخرة، ؾُذفؽ افًٚؿٌٜ ٓ تُقن إٓ ؽٌٔ

ًٚ فٔتحَؼ افقظد، وحغ  -ظِٔف افًالم-ؾحغ يًْك صٚحٛ يقشػ وإٔيٚرهؿ،  صٚحٌف ذم افًجـ تٖيت افرؤيٚ ؽٌٔ

اظل اشتئهًٚٓ تٍْرج شٌٔؾ اهلجرة ٕرض افَّْك  شؾ يٖيت افَّْك وافقظد، وحغ ُتَرر اجلٚهِٜٔ َؿْتَؾ افدَّ يًتٔئس افر 

ٚزل افذي متٚرشف مْٚهٟ اجلٚهِٜٔ حليٜ اإلبتالء وافتُّغ، وهبذا افًِؿ إن وجد ذم افَِٛ يَيض ظذ وشٚوس افتْ

 افتٚريخ اإلًٕٚين بال اشتثْٚء مٚرشٝ ادـُداهْٜ وهل تًًك إػ أهداؾٓٚ، وـِٓٚ وإمل، ؾُؾ مْٚهٟ اجلٚهِٜٔ ذم

قة و اع ظذ اُدنٚرـٜ ذم وؿٝ وًٍٓٚ، أمٚ شٌٔؾ افٌْ  َِّٓٚ ؿٌِٝ افكِّ أتٌٚظٓٚ تًٌِٝ بٍَٔؿ خٚرج مٚ ُتٗمـ بف، ـام أهنٚ ـ

ِِّف إػ  ِِّف مْذ افٌدايٚت تهؾ مع احلؼِّ ـ ؾٓل ظذ افودِّ مـ هذا، ؾٓل ٓ ُتداهـ، وٓ تٍتـ ظـ بًض ديْٓٚ، ؾٌٚحلؼِّ ـ

افْٓٚيٚت، وه  نثٌٚهتٚ هق آّتٌٚع، إذ يُّـ ؾٔف افَّْك افذي حيّؾ خهقصٜٔ آختٌٚء ذم افٌٔٛ حتك يهؾ إمل 

 َذروتف وافٌالء أوجف.

يـ: آّتٌٚع افتٚم ؾٓٚتٚن خه اظل بٚفًِؿ وافًّؾ، وافقظد افهٚدق أيت ِمـ ٔهتٚن هلذا افدِّ افذي يتحَؼ ذم افدَّ

 َرِحِؿ افٌٔٛ حليٜ إمل وافٌالء وافٖٔس.

َؾ إٌٕٔٚء هْٚ؟ ًَ اظل وافًٚمؾ وادجٚهد ذم ديـ اهلل ٓ ُيَٚل مٚ رأيُؿ، وفُـ ُيَٚل: مٚذا َؾ  مع افدَّ

http://tanzil.net/#10:109
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ِْٔد وذم مْٚهٟ اجلٚهِٜٔ يّ َُ ٍٜ ئًنقهنٚ مٚ ُيالئّٓٚ مـ اف ق أصحٚهبٚ إػ أهداؾٓؿ وهؿ يوًقن فُؾِّ مرحِ

وافتدبر واإلطٓٚر واإلهار، وفذفؽ هؿ يَقفقن مرًة ؿد اؿسبْٚ، ومرًة ُأخرى ؿد ابتًدٕٚ، أمٚ مع افْ ٌقة وأهِٓٚ ؾ٘نَّ 

ز وافَٔغ افقصقل إػ اهلدف يٖيت ظْد إَىٚع إمؾ٧ ؾال ُمَدمٚت فَِّْك، وٓ  بنٚئر فف، وٓ حيّؾ أتٌٚظٓٚ إٓ افهَّ

 أنَّ وظد اهلل آٍت ٓ حمٚفٜ.

ؿ ذم شٌٔؾ ادجرمغ، وهق مٚ ُيًٌدهؿ ظـ  ُٓ ًُ ظٚة وادجٚهديـ هلذيـ إمريـ هق افذي ُيقِؿ إنَّ ظدم إدراك افد 

يـ  َّٔف اخلٚصٜ حتهٔؾ افقظد، ؾٓذا افدِّ  يٍُل أن يًِؿ ادـًُِؿ أنَّ ِؿٔؿ ذم ـؾِّ بٍٚب مـ أبقاب افقجقد، ؾالفف ِؿ

يـ ختتِػ ظـ ُشٌؾ ؽٌِٜ اجلٚهِٜٔ، ـام ظِٔف  اإلشالم ختٚفػ ِؿٔؿ اجلٚهِٜٔ، بؾ ظِٔف أن يًِؿ أنَّ شٌٔؾ متُغ هذا افدِّ

 أْن يًِؿ أنَّ أؿدار هذا افديـ ذم افتُّغ هلٚ خهقصٜٔ شْـ افتُّغ ادُقاؾَٜ فًٌقديٜ افًٚمؾ وئَْف.

ًٚ ذم افقجقد ُٕٕٚس دون آخريـ، بِؾ بخهقهذا افًِؿ  صٜٔ آّتٌٚع وافَٔغ ظذ افقظد ٓ يًْل أنَّ هْٚك شْْ

يـ ٓ ُتدرك ظذ وجٓٓٚ إٓ بٚفقحل، وفذفؽ  َّْٜ ذم افتُّغ هلذا افدِّ ًُ دريٜ صٚمِٜ فِقجقد فُـ هذه اف ََ افًْـ اف

هص احلؼ ُتٗـد ـذفؽ إٔف فق مل يُـ جٚءت ؿهص إٌٕٔٚء ذم افَرآن افُريؿ فِتٗـد هذه احلََٜٔ، وهذه افَ

اظل وادجٚهد إٓ ِخٔٚران٧ ادقت أو آّتٌٚع ؾٚفقاجٛ آّتٌٚع،  داهْٜ فكف ادقت، وهذا ٌٕك فِدَّ ُّ وٓ جيقز افـ

َّْٜ اجلٚريٜ افتل ٓ تتًىؾ هل بَٚء احلؼ وظدم زوافف،  ًُ آخٌر ٓ يٍّٓف إٓ أتٌٚع افقحل مـ إٌٕٔٚء وإوفٔٚء، فُـ اف

ًٚ فُـ ٓ يّقت، وهذا مـ مًٚين آيٜ أهؾ افُٓػ افتل ظِّٓٚ اهلل فرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ ٚحلؼ ؿد يُّـ حْٔ

 ذم مُٜ ـام ظِّف ؿهٜ أصحٚب إُخدود.

هُذا تَِل افًقرة هذه ادًٚين وُخالصتٓٚ أنَّ هذا افديـ هق ديـ افٌٔٛ، أجره ووظده ورجٚفف، ومـ دون هذا 

يـاجلقهر ؾال خهقصٜٔ هل َّٔف وٓ ذم مْٓجف وٓ ذم أؿداره، وهذا هق ؽذاء افًِؿ وافًّؾ افالزم ذا افدِّ ، ٓ ذم ِؿ

فِقصقل إػ افَّْك أو افنٓٚدة، وأي خِط فَٔؿ اجلٚهِٜٔ مع ؿٔؿ اإلشالم أو شٌؾ إؽٔٚر مع شٌٔؾ إٌٕٔٚء أو 

حؼ ٕحٍد بًدهٚ ذم افًٗال ظـ  جٓؾ بًْـ ٕك هذا افديـ وأؿداره يًْل ذهٚب إجر وافقظد وافًٌْٜ، ؾال

دظٚويٕٚٓتًٚب افُٚذب فألٌٕٔٚء وافًِػ افهٚحلغ، وٓ ظجٛ بًدهٚ أن ترى افقظد أيـ هق، وٓ فٌَقل 

يـ وؿد شُِقا بًض افىريؼ أو أـثره وفُـ أصٚهبؿ اجلٓؾ واجلٌـ  ادـُتًٚؿىغ وافْٚـٌغ ظـ ذروة شْٚم هذا افدِّ

 َٓٚ وأصًٌٓٚ.وافوًػ ذم ادراحؾ إخرة وهل أص

ًٚ وجمٚهدًا ظذ افٌٔٛ ذم افتَِل وإجر وافقظد هق مـ أظيؿ مٓامت افَرآن،  إنَّ بْٚء افًٚمؾ فديـ اهلل تًٚػ داظٔ

ـ بْل ش اإلهاء»وهق بٚب افَّْك وشٌٌف، ومـ دون هذا افٌْٚء يَع افتخٌط وافذهٚب ذم افتٔف، وفذفؽ ؾًقرة 

 ٚيٚ افتل ترتُز ظِٔٓٚ ؾٓل: إهائٔؾ ـ هل ؽذاء هذا افٌْٚء ذم افَو

  إذ ُتٍتتح بذـر افرحِٜ ادٌٚرـٜ ادًجزة فرشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، حٔٞ يرحؾ بف ظذ افُزاق مـ

ادًجد احلرام إػ ادًجد إؿل نثؿ إػ افًّقات بًد وؿقع ظٚم احلُزن بّقت زوجف احلٌٌٜٔ أم ادٗمْغ خدجيٜ 

ف أيب ضٚفٛ حٚمٔف وادـُْٚؾح ظْف أمٚم ؿقمف وُظدواهنؿ، وهل إذ  بْٝ خقيِد ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ، ِّّ ومقت ظ

تَع بًد افًْغ افىقيِٜ مـ إُٕٚر ُؿريش وظدائٓٚ وظدم اشتجٚبتٓٚ فدظقتف، ؾرحؾ افٌَّْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ُٔالؿل ظٚمَل افٌٔٛ مـ إٌٕٔٚء افًٚبَغ وادالئُٜ اُدَربغ، ؾٔنٓد هذا افًٚملَ  ًٜ ف ِِّؿ ظِٔف ويًرف رحِ  افذي حيٌف وُيً
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فف َؿدره، وينٓد حَٚئؼ احلٔٚة احلََٜٔٔ افتل شَِٔٚهٚ ادٗمـ وافُٚؾر، وافىٚئع وافًٚيص، وهذا مٚ حيَؼ افَٔغ 

ز اُدقصؾ إػ افتُّغ وافَّْك.  وآضّئْٚن ظِٔف، وهق شٌٛ افهَّ

  بقرانثٜ أؿل إرض ذم بالد افنٚم ًٚ ـام شْرى ذم آختٔٚر افذي ًٕتَده ذم وهل إذ تًرض وظدًا إهلٔ

ُِقِّ بْل إهائٔؾ ذم إرض، وـام شًْرض ارتٌٚط  ۋ جئ حئ مئ ىئ ﴿ذم ؿقفف: أول افًقرة بآخرهٚ تًٍر ُظ

اع شْٔتٓل مع افؼك ذم  -ـام شٖٔيت-َوِذـُر هذا افقظد ،>٩٠١=اإلهاء:﴾يئ جب جزيرة افًرب فتهٌح أنَّ افكِّ

اع بغ اإلشالم وخهقمف ذم بالد افنٚم.  شٚحتف أوشع مـ ذفؽ، ـام ؾٔٓٚ ذـر آخر شٚحٚت افكِّ

 وهذا بْٚء فَِٔغ ظذ افقظد ذم ذروة إمل وافٌالء، وٓ يَقم هذا افٌْٚء إٓ ذم ؿِقب ُتٗمـ بٚفٌٔٛ.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿افًًل ففوهل تٌْل هذا افَٔغ ظذ افٌٔٛ مـ خالل ضِٛ إجر إخروي و

 >٩٦=اإلهاء:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 :بٚف٧ٌٛٔ ؾًٌد بر افقافديـ يَقل تًٚػ ٍٜ      ﴿وهل تربط ِؿٔؿ اإلشالم ذم ـؾِّ آي ﯁  ﯀  ﮿

 >٥٢اإلهاء:= ﴾      

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ ﴿ًد اإلٍٕٚق بال تٌذير يَقل تًٚػ: وب

 >.٥٤=اإلهاء: ﴾مئ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وظْد افْٓل ظـ ؿتؾ إوٓد ؾٕ٘ف حيرض ظِٔف بٚإليامن بٚفَدر ذم إرزاق بَقفف تًٚػ:

 >.١٩=اإلهاء:﴾ڌ ڎ ڎ ڈ 

  يٖيت وظد اهلل بٖن افًٚدل هق مـ يًتحؼ افَّْك ًٚ وـذفؽ ظْد افْٓل ظـ اإلهاف ذم افَتؾ ِؿهٚص

 >.١١=اإلهاء: ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

ربٜ ذم افقجقد وحغ يَؾ افْٚس مـ اإلًٕٚن ادُ  ٌُ وذفؽ بتًِّٔف ًغ ظذ افىٚظٜ، وافًقرة تَيض ظذ صًقر اف

ًٚ، وذفؽ ذم ؿقفف تًٚػ: ًٚ وائتالؾ گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿إٔف ذم ظٌقديتف يتامهك مع ذرات افقجقد اتًٚؿ

 >.١١اإلهاء:= ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

http://tanzil.net/#17:104
http://tanzil.net/#17:19
http://tanzil.net/#17:25
http://tanzil.net/#17:27
http://tanzil.net/#17:31
http://tanzil.net/#17:33
http://tanzil.net/#17:44


 تفسير سورة اإلسراء
 

 6 

  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ٛ ؾتَقل:افؼِّ ذم افٌٔوهل ُتٌغ ارتٌٚط افؼِّ ذم اإلًٕٚن بًٚمل

 .>٢١اإلهاء:=﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 ؾٓذا بًض مٚ شْراه ذم حَٚئؼ هذه افًقرة ذم هذا افٌٚب افًئؿ.

  مْٓجف بٚفتزيغ  وشِقك شٌؾ أهؾ اجلٚهِٜٔ ذم حرف افًٚمؾ ظـترك آّتٌٚع، ـام شْرى ؾٔٓٚ افتحذير مـ

 أو بٚفتٓديد واإلخراج، وربط افًٚمؾ بحًـ افًالؿٜ مع اهلل بٚإلخٌٚت وافدظٚء وافذـر وافهالة.

ؾٓذه مٚئدة افثراء ذم صْع صخهٜٔ افقارث، وهل افًّد افتل يرتُز ظِٔٓٚ افقارث ذم حليٜ إضٌٚق ظٚمل افنٓٚدة 

وٚدة فَِٔغ وافقظد.  ُّ  ظِٔف بقجقهٓٚ افـ

ًِِؿ افالزم فرحِٜ افًٚمؾ، وتهْع صخهٔتف ظذ وجف افتًٌد افذي حيٌف اهلل فف، ؾٓذه شقرة تٌْ ل بًّٚدٓٚ اف

ًٚ بٚفقظقد افُٚمْٜ بًٔدًا ظـ بكه، وهذه أرـٚن  وُتًىٔف مـ أدوات إدراك شْـ افنٓٚدة وشْـ افٌٔٛ، ـام متِٗه ئَْ

ٍٛ ظْٓٚ أو ظـ آحٚدهٚ يًْل اإلخٍٚق وذهٚب مٚ يٗمِف  حتَٔؼ افَّْكيـ ذم افدٕٔٚ وأخرة، وأي جٍٓؾ أو تُْ

ًِِؿ وُزخرف افَقل أنَّ  ًٚ بٌِٚس اف ًٚ أوهك افًزائؿ تًٌِ قس، أو وًٍ ًٚ ؿد أصٚب افٍْ  ويرجقه، وحغ يرى ادرء يٖش

اظل يَقل ضريؼ  راد بٚفَّْك، أو أنَّ افدَّ ُّ مقاجٜٓ اجلٚهِٜٔ ؽر شديد، أو أنَّ مٌدأ ؿذف افٌٚضؾ بٚحلؼِّ ٓ ُيقصؾ فِ

ًٚ فٌِٚضؾ، وٓ تًّٜٔ إمقر بٖشامئٓٚ افؼظ٧ٜٔ ؾ٘نَّ ظِؿ افَرآن وحده افُٚصػ هلذه ـ ِّتف ذم ؾوٚء ٓ يهْع ـنٍ

افَرآن هق وحده َمـ يرد افٖٔس وافوًػ، فتتقاصؾ افرحِٜ حتك تهؾ إػ اجلٓٚٓت وافزخٚرف، وأن ؽذاء 

 .ُمًتَرهٚ افذي حيَؼ افدخقل ذم حََٜٔ افًٌقديٜ هلل ربِّ افًٚدغ

ُٝ هلذه افًقرة٧ ظًك أْن أظٔش مًٓٚ ؾٔتحَؼ اُدراد أو بًوف، ؾْ٘ن ـٚن ؾٓذا مـ اهلل وحده، وإن  مـ أجؾ هذا أتٔ

ُٝ ٍٕز طِاًم ـثرًا وإٕف ٓ يٌٍر افذٕقب إٓ إٔٝ ؾٚؽٍْر  يل  ؿَّ إين طِّ ُٓ َِّ حجٛ ؾٌٚفذٕٛ افالزم هلذا افًٌد، ؾٚف

 مغ.مٌٍرًة مـ ظْدك إٕؽ إٔٝ افٌٍقر افرحٔؿ. آ

 

 

******** 

 

 

 

 

http://tanzil.net/#17:53


 تفسير سورة اإلسراء
 

 7 

هل أول ادًٌُحٚت ذم افَرآن، وُتًّك هبذا ٕهنٚ ُتٍتتح بتًٌٔح ش بْل إهائٔؾ»، وُتًّك شقرة شاإلهاء»شقرة 

بٕٚمر ذم شقرة واختتّٝ ادـًٌُحٚت ﴾ٱ﴿اهلل تًٚػ، وؿد جٚء تًٌٔح اهلل تًٚػ ؾٔٓٚ بذـر ادهدر 

ئد هلذا افستٔٛ ـام تًتىٔع أن تراه ذم ـتٚب: وؿد ذـر بًض أهؾ افًِؿ ؾقا،﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿شإظذ»

، واإلهاء ـٚن مًف شاإلهاء»اإلتًَِِٕٚٔقضل، وممٚ يُّـ أن ُيوٚف ظذ مٚ ِؿٔؾ أنَّ أول ادًٌحٚت هل شقرة 

ًٚ وَؿدرًا، وهذا يتحَؼ  ُِق اهلل تًٚػ ظذ خَِف ذات ذم ادًراج إػ افًامء ـام جٚء ذم إحٚديٞ، وادًراج ؾٔف إنثٌٚت ُظ

ًٚ وؿدرًا جؾَّ ذم ُظاله.﴾ں ڻڻ ڻ﴿ؿقفف تًٚػ:   ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ إظذ ذات

إهنـ مـ »ـٚن يَقل ؾٔٓٚ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف: ش إٌٕٔٚء»وش ضف»وش مريؿ»وش افُٓػ»وهذه افًقرة مع 

ـ تالده أي مٚفف ؾٓل شقر متَدمٜ افْزول أي مُٜٔ، وؾٔٓٚ مًٚمل ؽْٜٔ ؾجًِٓٚ مش. افًتٚق إول وهـ مـ تالدي

 افَٔؿ افذي ورنثف ويقرنثف. 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ شٌحٕٚف:﴿يَقل   

 >٩=اإلهاء:﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

فذي فف احلؼ أن يّدح ًٍٕف فُامفف وُؿدوشٔتف جؾَّ ذم ُظاله، ؾال أحد ًٍٕف وُيَدشف، وهق افٌُر ادتًٚٓيّجد اهلل 

ـِ افَْص وافًجز ؽره فف هذا احلؼ ذم هذا افتّجٔد واف تَديس، ؾٚفتًٌٔح هق تْزيف اُدًٌح ظـ ادثٔؾ وافود، وظ

وافوًػ، ؾٓق ؿدوس ممجد، وهل إحدى افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت٧ أي شٌحٚن اهلل، يذـر هبٚ افًٌد ربَّف ويّجده 

ژژڑڑک ک ک ک گ ﴿وُيَدشف وُيْزهف، وهذه افًقرة إذ تٍتتح بٚفتًٌٔح ؾ٘هنٚ ختتؿ بذـر أشامئف احلًْك 

نثؿ يتؿ اددح بٕٚمر بحّده >٩٩٠=اإلهاء:﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ 

﮷ : ﴿تًٚػ وتٌُره ﮵  ﮶  ﮴  ﮳  ﮲  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت، ؾٓق افقاحد، وهق ادًٌح وادحّقد وادُز جؾَّ ذم ُظاله، وَمـ تٖمَؾ فتتؿ اف>٩٩٩=اإلهاء:﴾﮸

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ﴿د أنَّ ُمقجٛ احلّد ؾٔٓٚ هق ُمقجٛ افتًٌٔح بَقفف:خٚمتٜ افًقرة بذـر احلّد جي

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ًٚ فِحّد، وهذا ٕنَّ احلّد  ٚذه ُمقجٌٚت افتًٌٔح، وهل مٚ جًِٓؾٓ﴾ے ۓ ۓ اهلل تًٚػ ُمقجٌ

ذفؽ ؿٚفقا : فُامل ادحّقد وُؿدوشٔتف، وفونثٕٚٔٓام: فًِّْٜ افتل ُيًدهيٚ ادحّقد. أوٓمهٚ، يُقن ٕمريـ ذم افقجقد

ذم احلّد هق افثْٚء احلًـ ظذ اجلّٔؾ اإلختٔٚري، أي مٚ يَع فِّحّقد دقجٛ مجٚفف وجالفف وؿدوشٔتف، ؾتًٌٔح 
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اهلل تًٚػ وتْزهيف هق ُمقجٛ محده، وفذفؽ ُيَدم افتًٌٔح ظذ احلّد، إذ هق ُمقجٌف ـام ُيَدم افًزيز ظذ احلُٔؿ ـام 

ة م1شظزَّ ؾحُؿ»ؿٚل بًوٓؿ:  ُٛ احلُُؿ، أو هل شٌٌف. . ؾٚفًزَّ  قج

تف، احلُٔؿ ذم ؾًِِف وذظف،  وشٌٛ ذـر افتًٌٔح ظْد ذـر اإلهاء أنَّ افتًٌٔح ٓ يُقن إٓ فَِٚدر ذم ُؿقَّ

واإلهاء وؿَع ظذ وجف اإلظجٚز اُدخٚفػ فًْـ افًٚدة ذم ادًر وافسحٚل، وهذا ٓ ُيقؿًف إٓ افَٚدر، وفُـ 

ّٜ افتل ٓ ُتتٓؿ، ؾال ظٌٞ هبٚ وٓ هلق، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ ظٌَٓٚ ذاـرًا حُّٜ ٓ ُيقؿًف إٓ ظذ وجف احِلُ

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿اإلهاء بَقفف:

وـذفؽ ؾٔف مَدمٜ افرد ظذ اُدُْريـ، ؾٚإليامن بف ابتالء ربَّٚين فَِخِؼ، يًّع بف ادٗمـ ؾًٌٔح ربَّف إٔف افَٚدر ظِٔف، 

َُٔٚل فف:وُيُْره افُٚؾر جلِٓف بربِّف وخٚفِؼ  وهق ؾٓق افٍٚظؾ فف جؾَّ ذم ُظاله، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿افقجقد ؾ

 بًٌده، ٓ بَقة افًٌد وٓ بًٍِف.افراحؾ 

 

وافَرآن افُريؿ هق فتحَٔؼ مَهد وجقد اخلِؼ أي مًرؾٜ اهلل وظٌٚدتف، وفذفؽ أظيؿ مٚ ذم هذا افُتٚب هق   

ء افهحٚبٜ هق إدراـٓؿ هلذا ادًْك ؾٍل احلديٞ ظـ اهلل تًٚػ وظـ أشامئف وصٍٚتف، وفذفؽ ـٚن مـ ؾَف ظِام

صحٔح مًِؿ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شٖل أيب بـ ـًٛ ريض اهلل ظْف)) أي آيٜ ذم ـتٚب اهلل أظيؿ؟ 

ؿٚل: اهلل ورشقفف أظِؿ ؾرددهٚ مرارًا نثؿ ؿٚل أيب: آيٜ افُرد(( ؾَٚل فف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 (.))فْٔٓؽ افًِؿ أبٚ ادْذر(

وهذا ٕهنٚ آيٜ ختتص بجّع مجؾ ذم صٍٚت اهلل تًٚػ فٔس ذم ؽرهٚ، ظذ أن أظيؿ صٍٚت افرب مٚ حقتف   

ومهٚ احلل افَٔقم، ؾُؾ افهٍٚت احلًْك تٌع هلٚ، ؾال صٍٚت حًْك بدوهنٚ، ومٚ ؿٚل أيب هذا إٓ دٚ يًِؿ أن 

امؤه وصٍٚتف، ومثؾ هذا مٚ وؿع دحٛ أظيؿ مٚ ذم هذا افُتٚب هق احلديٞ ظـ اهلل جؾ ذم ظاله وتَدشٝ أش

شقرة افهّد، ؾٍل افهحٔح ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ؿٚل: ـٚن رجؾ مـ إٕهٚر يٗمٓؿ ذم مًجد ؿٌٚء ؾُٚن 

ؾُٚن ـِام اؾتتح شقرة يَرأ هبٚ هلؿ ذم افهالة ممٚ يَرأ بف اؾتتح بَؾ هق اهلل أحد حتك يٍرغ مْٓٚ نثؿ ـٚن يَرأ 

                                                           
1

نبيي أعرابيي بج، و«بما كسبا نكاال  من هللا وهللا غفور رحيي  والسارق  والسارقة  فاقطعوا أيديهما جزاء  »أقرأ:  ذكر الطيبي عن األصمعي قال كنت  
أتقيرأ القير؟ن؟  :فقلت   .هذا كال  هللا صبتَ أ :فقال .[83المائدة: ]ڇڻ  ڻ  ۀ    ڇ كال   هللا، قال: ليس هذا كال   هللا فانتبهت  فقرأت   :قلت  كال   َمْن هذا؟  :فقال

يا هذا َعزَّ َفَحَك  فقطَع ولو َغفر وَرح  لََما َقَطع. :قال .؟قلت  من أين علمتَ  .ال :قال  

.7/317: بي حف  عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبليأل «اللباب في علو  القر؟ن». 2/272ور: البن عاش «تفسير التحرير والتنوير»  
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ؽ ذم ـؾ رـًٜ، ؾُِّف أصحٚبف، ؾَٚفقا: إٕؽ تٍتتح هبذه افًقرة نثؿ ٓ ترى شقرة أخرى مًٓٚ وـٚن يهْع ذف

أهنٚ دمزئؽ حتك تَرأ بٕٚخرى، ؾ٘مٚ أن تَرأ هبٚ وإمٚ أن تدظٓٚ وتَرأ بٖخرى، ؾَٚل: مٚ إٔٚ بتٚرـٓٚ، إن أحٌٌتؿ 

ه، ؾِام أتٚهؿ أن أؤمُؿ بذفؽ ؾًِـ وإن ـرهتؿ ترـتُؿ، وـٕٚقا يروٕف إٔف مـ أؾوِٓؿ، وـرهقا أن يٗمٓؿ ؽر

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أخزوه اخلز، ؾَٚل: يٚ ؾالن مٚ يًّْؽ أن تًٍؾ مٚ يٖمرك بف أصحٚبؽ، ومٚ محِؽ 

 إين أحٌٓٚ، ؿٚل)) حٌؽ إيٚهٚ أدخِؽ اجلْٜ((. -ظذ فزوم هذه افًقرة ذم ـؾ رـًٜ؟ ؿٚل:

يَرأ ٕصحٚبف ذم صالهتؿ ؾٔختؿ  وذم افهحٔح مـ حديٞ ظٚئنٜ إٔف وؿع هذا فرجؾ أمر ظذ هيٜ وـٚن  

بَؾ هق اهلل أحد ؾِام رجًقا ذـروا ذفؽ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚل: شِقه ٕي رء يهْع ذفؽ، 

ؾًٖفقه، ؾَٚل: ٕهنٚ صٍٜ افرمحـ وإٔٚ أحٛ أن أؿرأ هبٚ، ؾَٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: أخزوه أن اهلل تًٚػ 

 حيٌف.

هق ذـر اهلل وصٍٚتف وأشامئف، واخلِؼ مل خيَِقا إٓ هلذا، أي أن يًرؾقا رهبؿ ويَروا  ؾٖظيؿ مٚ ذم هذا افُتٚب  

فف بٚفًٌقديٜ وافتقحٔد، وـؾ مٚ ذم افقجقد مـ خَِف، ومٚ إٔزل اهلل مـ ذع إٕام هق ظذ مًٚين هبذه إشامء 

ظِؿ أهنٚ تْتيؿ ـِٓٚ ذم  احلًْك، بؾ إن مـ تٖمؾ اخلِؼ وحُّتف وبديع صًْف، ومـ تٖمؾ ذظف ذم أمره وهنٔف

شٌحٚن اهلل واحلّد هلل وٓ إفف إٓ اهلل واهلل أـز(( ؾُؾ مٚ ذم افقجقد مـ خِؼ  ((هذه افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت

حمُؿ وذع مْزل أصٌف بذرات جِِٜٔ مجِٜٔ تنُؾ فقحٜ افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت، ومٚ يَع مـ افًٌد مـ جٓٚفٜ ذم 

ؼع إٓ وأنثر هذا افٍُر واجلٓؾ مرتد ظذ هذه افِقحٜ، ٕٚؿض دًْك بٚب مـ أبقاب ـٍره بٚفَدر أو ـٍره بٚف

 مـ مًٕٚٔٓٚ، وـذفؽ ادًٚيص ٓ تَع إٓ فوًػ مًٚين وحَٚئؼ هذه افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت ذم ٍٕس افًٌد.

ؾُِام ارتَك افًٌد ذم وٓيتف فربف ازداد بهرة هبذه افُِامت، ؾام مـ تٍُر ذم افُقن أو افؼع أو ظٌٚدة   

ٌٚت إٓ وأضَِٝ ظذ فًٚن افًٌد ـِّٜ مـ هذه افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت، ؾ٘مٚ مًٌح هلل وإمٚ حٚمد وإمٚ وإخ

مقحد وإمٚ مُز، نثؿ يزداد ظِٔٓٚ بام يقجٛ ظِٔف مـ افَقل وافًّؾ بٚإلشتًٕٜٚ افتل تتحَؼ بَقفف)) وٓ حقل 

مًٚين افقجقد بنَٔف اخلِؼ وإمر،  وٓ ؿقة إٓ بٚهلل(( ،ؾٚفُِامت إربع إوػ مـ افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت هل

وـؾ ظٌٚدات ادرء مْتيّٜ ؾٔٓٚ، شقاء ـٕٚٝ هذه افًٌٚدة ذـرًا أو ؾُرًا، وفذفؽ خٚمتٜ افٍُر وافذـر تُقن 
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿بٚفتًٌٔح ـام ؿٚل تًٚػ

ذم ،وهذا مقشك ظِٔف افًالم دٚ رأى أنثر ٕقر اهلل >٩٦٩=آل ظّران: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

،ؾ٘ن >٩١١=إظراف: ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿اخلِؼ، ومٚ يَع مـ دمِٔف شٌحٕٚف خلَِف ؿٚل: 

دمع ادًٚين اإليامٕٜٔ فَِِٛ بٚفْير أو افٍُر خترج هذه افُِّٜ افًئّٜ مـ افَِٛ ظذ وجف افتذفؾ واإلخٌٚت 

ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ـام وؿع مع يقٕس ظِٔف افًالم ؾ٘ن افُِّٜ افتل ٕٚدة هبٚ ربف ذم بىـ احلقت ؿقفف: 

،إذ ٓ يَع افًٌد ذم افيِؿ إٓ وجف مـ افقجقه إٓ وذم هذا افًّؾ >٥٤إٌٕٔٚء: =﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

إخالل هلذه افٌٚؿٔٚت افهٚحلٚت، ؾ٘ؿرار افًٌد بٚفذٕٛ مع افتًٌٔح هق متٚم افتًٌد، إذ ذم اإلؿرار اشتٌٍٚر يهِح 

ؾٚهلل ٓ ئِؼ بف إٓ إخٌٚت افًٌد فف افذٕٛ ويّحقه، وذم افتًٌٔح إصالح فًِّْك افذي وؿع بف افذٕٛ، 

وخوقظف وتذهلل وامتثٚل أمره ظذ وجف يًِؿ بف هذا افًٌد أن اهلل ٓ يهدر مْف إٓ احلؼ وافُامل واحلُّٜ 

وافًدل، ؾٚفْذب يَْض هذا ادًْك، وافتًٌٔح يهِحف، ؾٚإلشتٌٍٚر حمق فِذٕٛ وافتًٌٔح إصالح فًِّٚين 

وفذفؽ ؾّـ دظٚئف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افًجقد)) شٌحٕٚؽ افِٓؿ افٌَِٜٔ افتل أوؿًٝ هذا افذٕٛ، 

 وبحّدك افِٓؿ اؽٍر يل((.

ـام أن ذم افتًٌٔح تْزيف فِرب أن يهِف طِؿ افًٌد أو جِٓف، ؾذـر افًٌد افتًٌٔح مع اإلشتٌٍٚر ؾٔف مًْك   

رعرا:: األ[، ]٧٥البقرة: ]﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿تْزيف افرب أن يٌٌِف هذا افيِؿ ـام ؿٚل تًٚػ

يَتيض اإلشتٌٍٚر، ؾٚجلّع بغ ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿يَتيض افتًٌٔح، وؿقفف﴾ۇئ ۇئ﴿ؾَقفف[٠٦١

اإلشتٌٍٚر وافتًٌٔح فٔتحَؼ مراد افًٌد ذم ًٍٕف بًَقط افذٕٛ ظْف، ويتحَؼ حؼ اهلل بام تَدم مـ ادًْٔغ 

ػ افتًٌٔح ؾَٚل وفذفؽ ؾ٘ن أصحٚب اجلْٜ ـام ذم شقرة افَِؿ دٚ أرادوا افتقبٜ دظٚهؿ أظدهلؿ وأؿقمٓؿ إ

ؾًٌحقا هلل واظسؾقا بٚفذٕٛ ظذ مًْك افْدم ؾَٚل تًٚػ  >٥٥=افَِؿ: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿تًٚػ

 .>٥٦=افَِؿ: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ظْٓؿ



 تفسير سورة اإلسراء
 

 11 

ؾٚفتًٌٔح يُقن ظْد رؤيٜ مقجٌف مـ آيٚت احلُّٜ وافَدرة وافًزة وهذا أظيّف، ويُقن ظْد افذٕٛ افذي   

ؾٔتحَؼ احلٛ اإلهلل افًٌد ذم ـِٔٓام برؾًٜ افدرجٜ ذم إوػ وؿٌقل  ؾٔف خدش جلْٚب افتقحٔد وافتًئؿ،

 اإلٕٚبٜ ذم افثٕٜٚٔ.

 وافتًٌٔح هْٚ ذم هذه أيٜ مـ افًقرة هق ظذ ادًْك إول ـام تَدم.  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وحرف افًغ افًٚري ذم هذه أيٜ مع هذا اإلضالق ذم افُِامت افربٕٜٚٔ ذم   

حيََٚن بًىٜ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٍَس افَٚرئ افتٚيل هلٚ، ؾتتالءم ادًٚين مـ امتداد افرحِٜ، وتْقع أيٚت وـثرهتٚ،  افروح ادٍُرة، وإضالق افَّْ

وأؾؼ افْير ادّتد مًٓٚ وؾٔٓٚ، مع رحِٜ افُِامت بٖفٍٚطٓٚ وحروؾٓٚ، وهذا ٓ يُقن إٓ ذم ـالم احلُٔؿ افًِٔؿ 

 حرـٚت ادٌٚين مع أؾؼ ادًٚين.جؾ ذم ظاله، إذ تتقاؾؼ 

ٕن هذا افًٍؾ افًئؿ ٓ يْٚزع ﴾ٻ ٻ ٻ﴿وظدم ذـر اشؿ اجلالفٜ هْٚ واإلشتًٚوٜ ظْف بقصٍف  

ؾٔف افرب، ؾ٘ن ذـر افقصػ افذي ٓ يْٚزع ؾٔف ادقصقف أجذ ذم افتًئؿ وأووح، وهذا ٓ جيري إٓ ظذ 

ٍْس إن شّ ًٝ هذا افقصػ اجلِٔؾ ارتد ظِٔٓٚ بتًئؿ ادقصقف مًْك افتٌجٔؾ واددح وافتّجٔد، ؾ٘ن افَّْ

،وظذ >٣٢=مريؿ:﴾ڀ ڀ ڀ ڀپ ﴿بٚشّف ؿٚئِٜ ))شٌحٚن اهلل((، وهذا ؾٔف مًْك افتحدي ظذ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ

 .>25>، =فَامن:٣٩=افًٌُْقت:﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿مٚ ؿٚل

ٌٚء هذه ادرَشْؾ حمّد تٌْٔف ظذ افرشٚفٜ واإلختهٚص بٚجت﴾ٻ ٻ ٻ﴿ـام أن ذم ذـر هذا افقصػ  

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إذ أن هذا اإلهاء ٓ يُقن إٓ دجتٌك خمتص بٚددح واحلٛ، ؾٚجتّع هبذا إمر ذـر 

 افرب واختهٚصف بٚفًٍؾ، وذـر افرشقل واختهٚصف بٚإلجتٌٚء واإلصىٍٚء.

ّقل بٌره، وهذا افًٍؾ ٓ وذـر ))افًٌد(( هْٚ جٚمع فُؾ مًٚين احلؼ واددح، ؾٕ٘ف ))ظٌد(( منى بف، حم  

يَدم فف بًٍْف، بؾ يَقم بًٔده ومقٓه، وهق ظٌد ممدوح هبذا اإلختهٚص افذي يتحَؼ فف حًـ ادَٚصد مـ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿افَرب بربف ورؤيٜ آيٚتف ظذ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ ظـ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم

 >.٤٢=إًٕٚم:﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

اهاء مـ ادًجد احلرام، وهق مقصقف بٚفُتٚب بٚددح وظذ فًٚن وذم هذه أيٜ ذـر ذف إمٚــ ؾٓق   

آل =﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿افرشقل بتًئؿ إجر، إذ ؿٚل اهلل تًٚػ ظْف: 

ٹ ڤ ﴿وؿٚل تًٚػ>٦٤آل ظّران: =﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿وؿٚل تًٚػ>٦٣ظّران: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وؿٚل تًٚػ> ٦٤ادٚئدة: ]﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

وآيٚت أخرى، وأمٚ ظذ فًٚن رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ن افهالة ؾٔف خر ذم مٚ  >٥٣- ٥٢احلٟ: =﴾ڌ

 شقاه مـ ادًٚجد.

ْٚ دون ذـر وهذا افذـر ه ﴾ڀ ڀ ٺ ﴿وأمٚ ادًجد إؿل ؾَد ذـر اهلل تًٚػ ذم هذه أيٜ ظْف ؿقفف  

أي وصػ فًِّجد احلرام شقى اشّف ٕن ادخٚضٌغ يقمٓٚ يًرؾقن حرمٜ ادًجد احلرام، وهق ذم هذا ظذ 

 مٚ ورنثقه مـ أبٔٓؿ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم، وأمٚ ادًجد إؿل ؾنٖٕف هلؿ جديد، ؾٚحتٚج هلذا افذـر وافتْقيف.

ف، وصد افرحٚل إفٔف. وأمٚ أن افًٍؾ جرى ذم وذم ذف ادًجد إؿل أحٚديٞ أظيّٓٚ ؾوؾ افهالة ؾٔ  

افِٔؾ ؾألن افِٔؾ آيٜ ظئّٜ دمري ؾٔف آيٚت افتٍُر وافْير، ؾٓق ظْد أهؾ اجلٓٚفٜ وؿٝ ؽٍِٜ، وظْد أهؾ 

افقٓيٜ حمىٜ ظٌٚدة وذـر وتٍُر، وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل)) افًٌٚدة ذم اهلرج ـٓجرة إيل(( ؾُِام 

ٝ أو بٚب ـٚن صٖن افذـر وافٍُر ظْد اهلل أظيؿ أجرًا وأـثر أنثرًا، وفذفؽ ـٚن مـ ـٕٚٝ ؽٍِٜ افْٚس ذم وؿ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿صٖن رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يَرأ ؿقفف تًٚػ

ذم تٌَِف ذم افِٔؾ، وجٚء ذم احلديٞ إٔف خرج ظِٔٓؿ فٔاًل يتِقهٚ ويَقل)) (  ٩٦٠=آل ظّران: ﴾ک گ گ 

 ر هبٚ((.ويؾ دـ ؿرأهٚ ومل يتٍُ
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ؾٚجتّع ذم هذه أيٜ ظيّٜ افرب ومدح افرشقل وذف افًٍؾ وؾوؾ إمٚــ واختهٚص افزمٚن     

وافقؿٝ وذفؽ مْٚشٛ فَقل افًٌد ))شٌحٚن اهلل(( ـام إٔف مْٚشٛ هلذا اإلؾتتٚح اجلِٔؾ، ؾ٘ن شقر افَرآن ٓ 

 تٍتتح إٓ بٖجؾ افذـر وأظيؿ إمقر. 

خٚري بٚب افتٌُر وافتًٌٔح ظْد افتًجٛ وذـر ؾٔٓٚ حديثغ مًْديـ إوٚءة: جٚء ذم ـتٚب إدب فٌِ

اشتَٔظ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  -وحديٞ مًِؼ وصِف ذم أمٚــ أخرى، ؾًـ أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ:

))شٌحٚن اهلل، مٚذا إٔزل مـ اخلزائـ، ومٚذا إٔزل مـ افٍتـ، مـ يَظ صقاحٛ احلجر؟ يريد بف  -وشِؿ: ؾَٚل:

 حتك يهِغ، رب ـٚشٜٔ ذم افدٕٔٚ ظٚريٜ ذم أخرة(( أزواجف

وظـ صٍٜٔ بْٝ حٔل زوج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أخزت ظع بـ احلًغ أهنٚ جٚءت رشقل اهلل صذ اهلل   

ظِٔف وشِؿ تزوره وهق مًتُػ ذم ادًجد ذم افًؼ افٌقابر مـ رموٚن، ؾتحدنثٝ ظْده شٚظٜ مـ افًنٚء، نثؿ 

مًٓٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يٌَِٓٚ،حتك إذا بٌِٝ بٚب ادًجد افذي ظْد مًُـ أم  ؿٚمٝ تَِْٛ، ؾَٚم

شِّٜ زوج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مر هبام رجالن مـ إٕهٚر، ؾًِام ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

شٌحٚن  -ٝ حٔل((. ؿٚٓ:نثؿ ٍٕذا، ؾَٚل هلام رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))ظذ رشُِام، إٕام هل صٍٜٔ بْ

إن افنٔىٚن جيري مـ ابـ آدم مٌِغ افدم، وإين خنٔٝ أن يَذف ذم  -اهلل يٚ رشقل اهلل وـزا ظِٔٓام، ؿٚل:

 ؿِقبُام((

ؾٓذا احلديثٚن يدٓن ظذ جقاز اخراج إذـٚر ظـ مًْٚهٚ واشتًامهلام ذم ؽر بٚب افذـر، مع أن ادالئّٜ بغ   

 ختٍك ظذ ٕٚطر.افتًٌٔح وحٚل افتًجٛ ٓ 

تًِٔؿ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ؿقفف تًٚػ

ى﴿ٕهؾ افَرآن فؼف إمٚــ، ؾٚهلل تًٚػ ؿٚل ې  ې  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ﴾ۋ 

،وهذا دفٔؾ أن مٚدة اخلِؼ ذم افتٍؤؾ فًٔٝ واحدة، وفٔس افٍوؾ ؾٔٓٚ بٕٚظامل افتل حتتقهيٚ ؾَط وفُـ 

َِتٓٚ مٍواًل، وهبذا افتٍؤؾ ذم أصؾ اخلَِٜ يُقن افؼع افذي ؾوِٓٚ ذم أصؾ اخلَِٜ، حٔٞ يُقن أصؾ خ

حيَؼ هلٚ مًْك هذا افتٍؤؾ ذم إظامل، ؾَٔع افتالؤم بغ أصؾ اخلَِٜ وبغ افؼع، ؾٚدًجد احلرام ؾٔف مًْك 
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ٔٓٚ ذم أصؾ خَِف فٔس فٌره مـ إمٚــ وـذفؽ أرض افنٚم افتل بٚرك ؾٔٓٚ ـام ذم هذه أيٜ، وأمٚ إظامل ؾ

ؾَد ؾٓذه تَع ظذ ادًْك افؼظل، أي إمر وافْٓل، ؾتَع ؾٔٓٚ افىٚظٜ مـ افًٚبد وادًهٜٔ مـ اإلنثؿ، ؾٚدًجد 

ًٚ ضقيالً ـام وٕهٌٝ ؾٔف، ووؿع ؾٔف ـذفؽ افًري وادُٚء وافتهديٜ، وهذا  احلرام ظٌدت ؾٔف إصْٚم زمْ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ٚػأظيـ ذور اخلِؼ ـام تٌْٔف آيٚت شقرة إظراف مـ ؿقفف تً

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

﮾  ﮼﮽   ﮺﮻   ﮹  ﮷﮸   ﮴ ﮵﮶   ﮳  ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

                 ڭ  ﯁  ﮿﯀ 

ڭ ڭ ڭۇ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

=إظراف: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀخب مب ىب

ــ بٍوؾ ادُٚن إٓ بٚمتثٚل افؼع ؾٔف، ـام ٓ ؾوؾ فِّْتًٛ فألٌٕٔٚء وافهٚحلغ ،وفذفٍُالؾوًِِِٚ>١٩-٥٣

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ﴿إٓ بٚفًّؾ وافتَقى ـام ؿٚل تًٚػ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿وؿٚل تًٚػ>  ٢٢-٢١=افًْٚء:﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

،وهذا بٚب ؿد وؾ ؾٔف افْٚس افٔقم، > ٥٣حلديد:=ا﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ًٚ فٍِخر اجلٚهع، وأدخِقا هذا افٍخر  وخٚوقا ؾٔف بٚجلٓٚٓت، وصٚرت إًٕٚب إػ افتقاريخ وإمٚــ شٌٌ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ذم افديـ، حتك أصٚهبؿ مٚ أصٚب هيقد ذم ؿقفف تًٚػ

ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿هلؿوؿٚل تًٚػ ظـ ؿق >٦٩=افٌَرة:﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[٥٧آل رعمران:  = ﴾ڑ ک

ًٚ بُّٚن وٓ بىٚئٍٜ ظذ مٚ يرى افْٚس مـ     وؾوؾ إظامل ذم افًِؿ واجلٓٚد وافىٚظٜ وافًٌٚدة فٔس خمهقص

اإلشالم واشتَرار افٌْل صذ اهلل افتٚريخ وافقؿٚئع، ؾُّٜ أذف مـ ادديْٜ، وـٚن افٍوؾ ٕهؾ ادديْٜ بْك 
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ظِٔف وشِؿ وشِىٕٚف ؾٔٓٚ، ومل يسـٓٚ حتك بًد أن ؾتحٝ مُٜ وصٚرت دار اشالم، نثؿ صٚر فًِِّّغ أجْٚد 

ذم مؼق إرض ومٌٚرهبٚ، يَقي افديـ وافًِؿ واجلٓٚد ذم مُٚن ويزول مـ أخرى، وأهؾ افهالح 

هٚ دون أن جيًؾ افقاحد مْٓؿ ؾوؾ ادُٚن افَدري يهدرون مـ مُٚن إػ آخر بحًٛ هذه إجْٚد وصًقد

ًٚ فِزوم إٓ ٕداء ضٚظٜ خٚصٜ ؾٔف ـٚحلٟ ذم مُٜ وزيٚرة مًجد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؽر ذفؽ.  شٌٌ

وهذه أيٜ ٕزفٝ وادًجد احلرام ؾٔف إصْٚم ـام ذم إرض ادٌٚرـٜ حُؿ افؼك وافهٌِٚن، ؾٚفتْقيف هْٚ ٓ   

هِٓٚ، وٓ فٍوؾ شُٚهنٚ وفُـ فٍوؾ ذاهتٚ ظْد اخلِؼ، وهذا إمر بٚفًٌْٜ فِّٗمـ مٓؿ جدًا، فٍوؾ أظامل أ

ؾ٘ن افٍوؾ افَدري ذم اإلختٔٚر واإلصىٍٚء مقجٛ فدى ادٗمـ بٍوؾ افًّؾ ذم هذا ادُٚن أو افزمٚن، 

چ ﴿قفف تًٚػـٍوؾ آل افٌٔٝ واصىٍٚئٓؿ افَدري، ؾ٘ن هٗٓء مْٓؿ مٚ ذم آل ابراهٔؿ ظِٔف افًالم مـ ؿ

ٓ ـام ييـ اجلِٜٓ مـ ادخرؾغ وافرواؾض أن >٢٢افًْٚء: =﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ؾوِٓؿ افَدري مٕٚع مـ ـٍرهؿ أو زٕدؿتٓؿ أو مًهٔتٓؿ، وفُـ ادٗمـ مْٓؿ يقجٛ ظِٔف ؾوؾ افًْٛ 

ٚوت رـٛ ذف افًّؾ، ـام يقجٛ ظذ ادٗمـ مـ ؽرهؿ حٌٓؿ هلذا افًْٛ وتَديّٓؿ ظذ ؽرهؿ إن تً

ادتًٚبَغ ذم إظامل افهٚحلٜ، وفذفؽ ؾ٘ن افٍوؾ افَدري داع زائد فٍوؾ افًّؾ، وإحٚديٞ ذم ؾوٚئؾ 

افنٚم ـثرة فُـ أظيّٓٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)) إذا ؾًد أهؾ افنٚم ؾال خر ؾُٔؿ، وٓ تزال ضٚئٍٜ مـ 

إلمٚم أمحد وافسمذي وؿٚل حًـ صحٔح، أمتل مْهقريـ ٓ ييهؿ مـ خذهلؿ حتك تَقم افًٚظٜ(( خرجف ا

 واحلديٞ مـ روايٜ مًٚويٜ بـ مرة ظـ أبٔف.

وهذا ؾٔف مـ افتُٚفٔػ ظذ شُٚن أهؾ هذه إرض، وؾٔف مًْك مٚ ذم احلديٞ أخر)) إين رأيٝ ـٖن ظّقد   

يامن إذا وؿًٝ افُتٚب إتزع مـ حتٝ وشٚديت ؾٖتًٌتف بكي ؾ٘ذا هق ٕقر شٚضع ظّد بف إػ افنٚم، أٓ وإن اإل

 افٍتـ بٚفنٚم(( ؿٚل احلٚـؿ: صحٔح ظذ ذط افنٔخغ. 

 ؿٚل ابـ رجٛ: وذم روايٜ خرجٓٚ ابـ ظًٚـر ذم ))تٚريخ دمنؼ((: ؾٖوفتف ادِؽ.   
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ويًْل هذا أن مًٔٚر افٍتـ فًِِّّغ ذم وجقدهؿ إٕام هق مٚ يَع ذم افنٚم مـ أحقال، وهذا مٚ تثٌتف وؿٚئع   

د افٍتح إول فِنٚم ـٚن مٚ يَع ذم افنٚم وإػ أن هق ظْقان حٚل ادًِّغ ذم إرض، افتٚريخ، ؾٕ٘ف بً

 وذفؽ بٌٔٚن حٚل مُِٓؿ وشِىٚهنؿ وؽٌِتٓؿ، ٓ حٚل شُٚهنٚ مـ افهالح وافًٌٚدة.

وافَهد ممٚ تَدم أن ؾوؾ إرض مقجٛ فًِٚمؾ بزيٚدة افتَقى وافهالح وافًّؾ، ٓ أن إرض وافزمٚن   

 ادرء مـ اخلر مٚ ٓ يًٍؾ وٓ يًتحؼ، ؾ٘ن ظِؿ هذا دل ظذ أن هذه إرض ادٌٚرـٜ هل تُِٔػ يًٌثٚن ذم

إيامين ظذ أهِٓٚ وظذ ادًِّغ ـام أن افٌٔٝ احلرام تُِٔػ إياميت ـام ؿٚل تًٚػ ٓبراهٔؿ واشامظٔؾ ظِٔٓام 

ەئ ﴿افًالم ائ ەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ  ڦ ﴿وؿقفف>٢٩٥=افٌَرة: ﴾وئ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڄ  ڦ  ڦ  وفذفؽ ـٚن مـ افًٍؼ افًٍٚد ذم ادًجد احلرام ـام ؿٚل >٦٤= ادٚئدة: ﴾ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿تًٚػ

،ويًْل هذا أن تَهر ادًِؿ ذم صٖن مٚ بقرك ؾٔف وظيّف اهلل مـ ادًجد >٥٩٤=افٌَرة: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

هٜٔ أظيؿ مـ افتٍريط ذم ؽره وادًهٜٔ ذم مٚ شقاه، ؾحٔٞ بقرك ذم مٚ حقفف إؿل ومٚ حقفف ؾًؼ ومً

ادًجد إؿل ؿدرًا يًْل هذا أن افؼع يِزم أهِف خٚصٜ وادًِّغ خٚصٜ بٚفًْٚيٜ بف وافَٔٚم بنٖٕف ظذ 

رآن إٔزل ذم مًْك حيٍظ هذه افرؾًٜ افَدريٜ، وهذا مـ أدفٜ إحُٚم دـ تٖمؾ افؼع ذم افُتٚب وافًْٜ، ؾٚفَ

ڀ﴿فِٜٔ مٌٚرـٜ ـام ؿٚل تًٚػ پ  پ  پ  وهذه افِِٜٔ هل فِٜٔ افَدر ـام ؿٚل > ١: =افدخٚن﴾پ 

ٻ﴿تًٚػ ٻ  ٻ  ٻ   وؿد جًؾ اهلل ؾٔٓٚ مـ افؼع مٚ فٔس ؾٔٓٚ مـ افِٔٚيل، وإمثِٜ ـثرة.  >٩=افَدر:﴾ٱ 

يًْل ؾًٚد ادًِّغ وؿِٜ ديْٓؿ ؾتَهر أهؾ اإلشالم هبذا إمر يًْل أن افؼ هى ؾٔٓؿ، إذ ؾًٚد شُٚهنٚ 

 بسك افًّؾ افقاجٛ ظِٔٓؿ.

نثّؿ إن ذم هذه افًْٜٔ فَِدر بٚإلصىٍٚء وفِؼع بٚفًّؾ افهٚفح يَع حؼ ادُِٜٔ وافقرانثٜ، ؾٕٚمٚــ ٓ يثٌٝ   

ؿٚل ؾٔٓٚ حؼ ادُِٜٔ بٚفقرانثٜ افًٌْٜٔ، وٓ بٚحلجٜ افتٚرخئٜ فُـ يثٌٝ بٚحلؼ افؼظل، أي بٚفًّؾ افهٚفح ـام 

ک ﴿اهلل ظـ أرض بْل ؿرييٜ بًد إجالئٓؿ بًد ؽزوة اخلْدق ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 17 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ،ؾٚفٌالد ٓ خيٚض بغ ادتخٚصّغ ظِٔٓٚ  >٥٤-٥٣=إحزاب: ﴾ڻ 

ڤ ﴿ظذ أشس تٚرخئٜ وافقرانثٜ افٌؼيٜ فُـ بُِّٜ اهلل أي افًّؾ بؼظف وضٚظتف فَقفف تًٚػ ڦ ڤ  ڦ 

چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڦ ڄ ڄ  ڭ ﴿وؿقفف>٢٢=افْقر: ﴾ڦ 

ۅ ۋ  ۋ  ۈ ٴۇ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ،وأحُٚم  >٩١٤: إظراف=﴾ۇ 

افٌْٚئؿ وافٍلء دافٜ ظذ هذا ادًْك، وهذه اف٧ًْٜ أي شْـ اإلشتخالف وافقرانثٜ، جٚريٜ ذم ـؾ زمٚن وإػ 

ل افًْٛ أو افتٚريخ ؾٓق يقمْٚ هذا، ؾُؾ مـ يًًك ذم افْزاع مع أخريـ ٕخذ ادِؽ ونثٌقت احلؼ مـ خال

جٚهؾ بًْـ افتٚريخ وافقجقد، إذ افٌٌِٜ هل ؿٕٚقن افقجقد وهبٚ يثٌٝ ادِؽ، وإٓ ؾْٓٚك دول وممٚفؽ ذهٛ 

ۈ ﴿أهِٓٚ افَٕٚىقن هلٚ مـ ظّؼ افتٚريخ ؾجٚء ؽرهؿ وصٚرت ذم يدهؿ، وافٌَٚء هق دٚ ؿٚل اهلل تًٚػ

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉ ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ ىئ وئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  وـام ؿٚل تًٚػ >٩١=يقٕس: ﴾ۈئ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ظذ فًٚن مقشك ظِٔف افًالم فَقمف

وافدفٔؾ ظذ اإلشتحَٚق هق حتَؼ افٌٌِٜ ؾ٘ن ؾٚتٝ دل ظذ ظدم احلؼ >٩٥٦إظراف: =﴾ۇئ ۆئ

در ٓ وذهٚب حجٜ ادِؽ، ؾٓذا ؿٕٚقن افقجقد، وهق اجلٚري ذم ـؾ أزمٕٚف بال ختِػ، وحتَؼ ادِؽ ذم افَ

ًٚ بّىٚبَتف  يُقن بٚفُِّٜ افؼظٜٔ بؾ بٚفُِّٜ افَدريٜ أي افًٍؾ اإلًٕٚين وجٓده، ويُقن هذا ادِؽ ذظٔ

ڀ ﴿فُِِّٜ افؼظٜٔ، وهذه أمقر شٖٔيت ذحٓٚ ظْد ؿقفف تًٚػ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ ڦ  ڤ   .>٩٥=اإلهاء: ﴾ڤ 

ذ مْزفٜ افًٌد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾ٘ن اإلهاء بف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ دل ظ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ؿقفف تًٚػ  

احلٚل افذي وؿع هق مـ ؿٌٔؾ اإلـرام وافتًئؿ، وأظيؿ أيٚت افتل رآهٚ هل مْزفتف ذم ظٚمل افٌٔٛ، ؾٍل هذه 

 -افرحِٜ خهؾ أن وؿع فف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:
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ًٚ ذم بٔٝ  -  ادَدس.إٔف صذ بٚفٌْٔغ وادرشِٔؿ إمٚم

ؽًؾ صدره بىًٝ مـ ذهٛ ؾٔف مٚء زمزم، وهذه ؽر حٚدنثٜ صؼ افهدر وهق ظْد مروًتف ذم افٌٚديٜ،    -

وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظام وؿع فف بًد افًٌؾ ذم فِٜٔ اإلهاء)) ؾٚشتخرج ؿٌِل ؾًٌؾ بامء زمزم نثؿ 

ًٚ وحُّٜ(( ،وـام ترى ؾ٘ن افًٌؾ ؿٌؾ احلق ؿٚ  ظدة افتخِٜٔ نثؿ افتحِٜٔ. أظٔد مُٕٚف نثؿ حق إيامٕ

ًٚ بف وأهاًل، يًتٌؼ بف أهؾ افًامء((. -  تًِٔؿ مالئُٜ افًامء ظِٔف وؿقهلؿ: ))مرحٌ

ًٚ بؽ وأهاًل يٚ بْل، ؾًْؿ اإلبـ إٔٝ((. -تًِٔؿ افٌْٔغ ظِٔف ومْف ؿقل أبقه آدم ظِٔف افًالم: -  ))مرحٌ

 خٌٖ فؽ ربؽ((. ظرض افُقنثر ظِٔف وؿقل جزيؾ ظِٔف افًالم: ))هذا افُقنثر افذي  -

 بِقؽف مٚ مل يٌِغ ٌٕل مثِف وفذفؽ ؿٚل مقشك ظِٔف افًالم: ))مل أطـ أن يرؾع ظع أحد((.  -

 بِقؽف شدرة ادْتٓك ودٕقه مـ اجلٌٚر رب افًزة شٌحٕٚف وتًٚػ.    -

اء وؿع ذم وهذا اإلـرام وافتًئؿ إٕام وؿع بًد أمقر ظئّٜ مـ افٌالء ومنٚق افدظقة وتٌِٔغ افرشٚفٜ، ؾ٘ن اإله  

افًْٜ افًٚذة فًٌِثٜ، ومثِٓٚ وؿع احلهٚر افنديد ذم افّنًٛ بًد ادَٚضًٜ ادجرمٜ افتل ؿررهتٚ ؿريش ود ادًِّغ 

وود بْل هٚصؿ وبْل ظٌد ادىِٛ وبْل ظٌد مْٚف حلاميتٓؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظدم افزاءة مْف 

ٚؿدوا ظِٔٓٚ ـام يًٍؾ افىقاؽٔٝ ذم ـؾ ظك ود ادٓتديـ، وذم هذا ومًْٓؿ تًِّٔف هلؿ، ؾُتٌقا افهحٍٜٔ افتل تً

احلهٚر وؿع افؤؼ افنديد ظذ أهؾ اإليامن ومـ محٚهؿ مـ أهِٓؿ، إذ مًْقا افىًٚم وافٌٔع وافؼاء، ؾجٚءوا حتك 

ق ضٚفٛ بِغ مْٓؿ اجلٓد افنديد، وـٚن بُٚء إضٍٚل يًّع مـ وراء افنًٛ، وبًد أن رؾع احلهٚر بنٓقر مٚت أب

نثؿ مٚتٝ أم ادٗمْغ افهديَٜ خدجيٜ بْٝ خقيِد بًده بٖيٚم ؾٚصتد افٌالء برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إذ 

دٚ مٚت أبق ضٚفٛ ظرض  -دمرأت ظِٔف ؿريش. ؾَد روى افٌَٔٓل ظـ ظٌد اهلل بـ جًٍر ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:

ًٚ، ؾرجع إػ بٔتف ؾٖتٝ امرأة مـ بْٚتف متًح فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شٍٔف مـ شٍٓٚء ؿريش ؾٖف َك ظِٔف تراب

ٓ تٌُل، ؾ٘ن اهلل مٕٚع أبٚك(( ويَقل مٚ بغ ذفؽ: ))مٚ ٕٚفٝ  أي بْٜٔ،فساب وتٌُل، ؾجًؾ يَقل: ))ظـ وجٓف ا

ًٚ أـرهف حتك مٚت أبق ضٚفٛ، نثؿ ذظقا((.  ؿريش صٔئ

ًٚ، ومل  نثؿ ذهٛ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إػ افىٚئػ ؾرد   بٖصد رد، وآذوه حتك أدمقه، ؾرجع إػ مُٜ حزيْ

يًتىع دخقهلٚ حتك أجٚره مىًؿ بـ ظدي ؾحامه هق ووفده بٚفًالح حتك دخؾ بٔتف، وهذا ؿد وؿع وؿد هٚجر 
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أصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ إػ احلٌنٜ، ؾُٚن مٚ ؾٔف هق أصد حٚل وأصَف، وأؽَِٝ آؾٚق إرض وؿِقب افرجٚل، 

يف اهلل ظٚمل احلؼ، وآؾٚق افقجقد افٌٌٔل، وآيٚت افْقر افتل تثٌٝ افٍٗاد، ؾتَِع آنثٚر آٓم ادًروغ ؾُٚن اإلهاء فر

ًٚ هيرب بف ادرء مـ افقاؿع، وفُْف افتٍٚت مـ ظٚمل ٓصقر  وجٓٚٓت أهؾ افٌنٚوة، ؾٚفًٔش مع افٌٔٛ فٔس مرو

هق ترظػ ظـ دٕٚيٚ افذيـ ٓ يًِّقن إٓ طٚهرًا واخلٔٚٓت وافٍْٚء إػ ظٚمل احلَٚئؼ وافْقر واخلِقد، وافًٔش مًف 

مـ احلٔٚة افدٕٔٚ، وخًٚشٜ افذيـ اشتَرت مقازيـ افَٔؿ ظْدهؿ ظذ مٚ يُّـ افنٓقات افًٚجِٜ، وادرء ٓ يَقي 

أن خيٚفػ افَىٔع إٓ إن ظٚش ظٚمل احلَٚئؼ وأبك مًٚمل احلؼ، وصٌرت فديف هذه افدٕٔٚ، وفذفؽ ؾ٘ن شقرة ادٗمـ 

ّٔٓؿ وحٔٚهتؿ بذـر حَٚئؼ دمتَِهٜمٗمْآفٍرظقٕرؤٚفًِْٓٓقؿدخٚفٍَقمٓقشٚرظِٔٚفودمْديّْٓقؿؿ -ؽٚؾر–

﮹ ﴿افٌٔٛ مـ اشتٌٍٚر ادالئُٜ فِّٗمْغ ـام ؿٚل تًٚػ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

                ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺ 

ًٍف ظذ خمٚفٍٜ افٌٚضؾ، ؾٚفٌربٜ ، ؾ٘ن ادٗمـ إن اشتنًر وظٚش هذا افًٚمل افٌٌٔل افْقراين ؿقيٝ ٕ>٤=ؽٚؾر: ﴾

ؿٚتِٜ، وافٍرادة فًٔٝ رحِٜ هْٜٔ، ؾحغ هيجر ادرء ؿىٔع افنٓقة افًٚجِٜ ؾالبد فف مـ صحٌٜ أخرى تراؾَف 

وئًش هبٚ ويتٍٚظؾ هبٚ، وهُذا ؾ٘ن أؿًك ادحىٚت هتقن هبذه افرؾَٜ افرائًٜ حغ حيس ويذوق ب٘يامن ئَْل أن 

، وأن مٚ هق أظيؿ مْٓٚ وهق اجلِٔؾ يراؿٌف ويرظٚه، وأن افقجقد افٌٌٔل يًرؾف وحيٌف، ادالئُٜ تدظق فف وتًتٌٍر فف

ؾامذا يٌَك مـ ؿّٜٔ إن ظٚداه افًٍِٜ، أو جِٓف أهؾ إرض، أو صٌر ذم ظٔقهنؿ، ؾٓذا مٚ ـٚن مـ أمر رحِٜ اإلهاء 

مـ افدرجٚت، ومٚ هؿ ظِٔف مـ ؾ٘هنٚ رحِٜ تًريػ ادَٚمٚت احلََٜٔٔ فِقجقد، حٔٞ أبك إٌٕٔٚء ومٚ هؿ ؾٔف 

ادًتَر وادَٚم، وـذفؽ أبك مًتَر ادٗمْغ ذم اجلْٚن، وأبك مَٚم افًهٚة وادًٍديـ، ومـ ـٚن هُذا ؾامذا 

ييه مـ مهٚب ذم شٌٔؾ اهلل، ومٚذا ئًْف أن تدق ؿدمف وتدمك، ؾّـ أبق جٓؾ هذا! ومـ أبق هلٛ، ومـ ظتٌٜ، 

!، ؾٓٗٓء صقر ؾٚرؽٜ، وجرابٚت جٓؾ حَرة، وافدم افذي ئًؾ هق افْقر افذي ومـ أبْٚء ظٌديٚ فٔؾ ذم افىٚئػ

يدخره ظْد افَِٚء، وإمل افذي يًٕٚٔف هق بًامت ادالئُٜ حغ تَِٚه، ؾٓذه حمىٜ افتَٔٔؿ، ومـ مل يًِّٓٚ ؾ٘ن مهره 

افىريؼ وحهؾ إػ اخلنان وافوًػ واإلشتًالم، وـِام أحًٓٚ ادرء وظٚش مًٓٚ صٌرت أٓم وؿكت 

ادَهقد، ؾّٗمـ آل ؾرظقن حغ خرج مـ شٔٚق آفف مل يُـ فٔحهؾ فف هذا إٓ بًد أن ظٚش هذا افقجقد، ؾذهٛ 

 يتحدث مًٓؿ هذا احلديٞ اإليامين افرائع، وهق حديٞ ـؾ أهؾ افدظقة افربٕٜٚٔ.
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ٻ ﴿هؾ ؿقفف تًٚػمع هذه افذروة مـ افٌالء، ومع تهّٔؿ اإلرادة بّقاصِٜ افرحِٜ تٖيت افٌنٚئر، وحي   ٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ ڀ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 

 .>١٠= ؾهِٝ: ﴾ڄ 

ٿ ﴿مع افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حتهؾ افرؤيٜ افٌكيٜ ـام ؿٚل ظـ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم   ٿ  ٿ 

ڤ ٹ  ٹ  ٹ  حهؾ مع ؽرهؿ حتدث افٌنٚئر ظذ هذا ادًْك ـام و>٤٢=إًٕٚم:﴾ٿ ٹ 

ېئ ﴿ٕم مقشك ظِٔف افًالم ذم ؿقفف تًٚػ ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئ ی ؾتْزل حَٚئؼ افٌٔٛ ظذ افقجقد ادنٓقد ٓ تتقؿػ ـام ذم ؿقفف > ٩١= افَهص: ﴾ىئ ىئ 

ڇ ﴿تًٚػ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڍ ڍ  ن، وأمٚ اجلٚهِقن ؾتٍقهتؿ بؾ ، ؾٚٔيٚت ٓ تتقؿػ، فُـ افًِؿ هبٚ يتقؿػ ظذ اإليام>٦=إحزاب: ﴾ڇ 

ؿد ٓ يرون ؾٔٓٚ إٓ افًذاب وإمل، وحغ تًتَر احلَٚئؼ ذم افقجقد يَقل ادْهٍقن مَٚفٜ أخقة يقشػ ظِٔف 

ھ ھ﴿افًالم ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   .>٦٩=يقشػ: ﴾ۀ 

ؾٓذه افرؤى افٌكيٜ وافٌَِٜٔ هل وؿقد افًٚئريـ وهؿ حيِّقن نثَؾ افُِّٜ، ومنٚق افهًٚب ذم رحِتٓؿ   

چ  ﴿فىقيِٜ، بٖداء إمٕٜٚ وإؿرار احلؼ ذم إرض، وذم هذا يَع أهؾ افًّك ذم ؿقفف تًٚػا چ  چ  ڃ  ڃ 

ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  وفق ظِؿ أهؾ اجلٓٚفٜ شًٚدة هٗٓء افٌَِٜٔ حلًدوهؿ ظِٔٓٚ، ،>٩١= احلديد: ﴾چ 

 افٌٔٛ. بؾ فَٚتِقهؿ وٕٚؾًقهؿ، وــ إٔك ٕظّك افٌك أن يرى ذوق اإليامن وحالوة افَٔغ ومًٚمل 

ؾٓذه رحٚفٜ اإلهاء بٚفًٌْٜ فنخص افداظل وحٚهلـ وهذا مَهدهؿ إول مْٓٚ، وهق ؿٌؾ مَهد افٌالغ فِْٚس   

وافتحديٞ بٚفرؤى فمخريـ، ؾٚفداظل أوًٓ، ٕن اإلًٕٚن ب٘يامٕف هق مَهد اخلِؼ وافقجقد، ومحِٜ افنًِٜ هؿ 

ًٚ فهحتف ـام ؿٚل تًٚػ ظـ  أشس احلؼ، إذ يرتًٍقن ويرتَقن حتك يُقٕقا هؿ جرءًا مـ اإليامن وذض
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ٺ ﴿افقارنثغ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   .>٩٠ :احلؼ= ﴾ٺ 

وهذه افًقرة إذ تٍتتح هبذا إمر اجلِٔؾ ؾٚدًْك ظئؿ فتحّؾ ـذفؽ بنٚرات افٌٔٛ بٚفْك، ؾتٖيت بًدهٚ   

﮲ ﴿قد ـام ذم ؿقفف تًٚػبنٚرات افكاع مع أصد افْٚس ظداًء فِّٗمْغ وهؿ افٔٓ ۓ  ۓ  ے  ے 

﮶ ﮴ ﮵  ًٚ إن صٚء اهلل تًٚػ، وذم  ﴾﮳  ،ؾٖٔيت ذـر ظِقهؿ ذم إرض ظذ ادًٚين افتل شتٖيت ٓحَ

گ  ﴿هذه افًقرة تٖيت بنٚرة اهلجرة ذم ؿقفف تًٚػ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ  ڳ  ڱ﴿ـام يٖيت ؾٔٓٚ بنٚرة ؾتح مُٜ ذم ؿقفف تًٚػ>٥٠=اإلهاء: ﴾گ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ں 

ڻ ڻ  ۋ جئ حئ ﴿،وؾٔٓٚ بنٚرة افقظد احلؼ بخٚمتٜ افكاع مع ادًٍديـ ذم ؿقفف تًٚػ>٥٩= اإلهاء: ﴾ڻ 

 .>٩٠١= اإلهاء: ﴾مئ ىئ يئ جب

ؾٓل رحِٜ افٌٔٛ افذي حئٚهٚ افداظل فَٔقى ؿٌِف وتنتد ظزيّتف وهق ذم ؽربتف، وهل رحِٜ افٌٔٛ افذي شتحٔٚه   

هٚ مـ يقؿػ ؾًٚد أهؾ افًِق، وأن ؿدرهٚ هق افنٓٚدة ظذ اخلِؼ وحتّؾ افدظقة وإمٜ ذم متٔزهٚ أهنٚ هل وحد

 ادنٚق مع ظٚؿٌٜ اخلر وافْك وافتٖئد.

ذم هذه افٌدايٜ ظرض فرحِٜ مُٚن، وهل ظْقان فرحِٜ تٚريخ ديـ ودظقة ورجٚل، ؾٔٓٚ يَع افربط بغ افتٚريخ   

﯀ ﴿ًٚػافَٚدم وبغ مُٕٚف، وفذفؽ مل يُـ ٕحد أن يًٖل ظـ ؿقفف ت ﮿  ﮽ ﮾  ﮼ 

ظـ ادًجد مـ هق؟ ؾٓق ادًجد افذي بٚرك اهلل حقفف٧ أي ادًجد إؿل، وذـر افزـٜ حقفف > ٤اإلهاء: =﴾﯁

فٔس ؿٚسًا ظذ مٚ ذـره بًض أهؾ افًِؿ مـ ـثرة افثامر وخهٛ افًىٚء، فُـ افزـٜ افتل حتؾ ؾٔف هل أحداث 

ًٚ، وأي اخلر افتل تَع ؾٔٓٚ، وهذا يتالءم مع مٚ تَدم  مـ أن ؾوؾ ادُٚن ؿدرًا يَتيض اختهٚصف بٍوؾ افًّؾ ذظ

ًٚ ب٘ذن اهلل تًٚػ أن ؿقفف تًٚػ ڻ ﴿ظّؾ أظيؿ فألمٜ مـ ظّؾ افنٓٚدة ظذ اخلِؼ، وشٔتٌغ ٓحَ ڻ  ڻ 

ھ ھ  ہ ہ  ہ  ۀ ہ  وهل وصػ فًِِّّغ ٓ فِٔٓقد،  >٣اإلهاء: =﴾ۀ 

ًِّغ فٔتحَؼ زوال افًِق ادَسن بٚفًٍٚد هق افذي ؾٖرض افهدام بغ رأس حرب افًداء فًِِّّغ وبغ اد
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يتالءم مع برـٜ إرض، وهذا مـ أظيؿ افٌنٚرات ادحّقفٜ ظذ ـْػ هذه أيٜ افًئّٜ، وهل مٍتٚح افٌٚب 

فًِّٚين افَٚدمٜ ذم أيٜ، ومٚ بًدهٚ هق حمتقى ادًٚين هلذا افٌٚب وهذا ادٍتٚح، ؾٓل بؼى بٌٌِٜ احلؼ وإتنٚر 

م وبِقؽف أؿل إروـ ودخقل إرض ادٌٚرـٜ ذم ـٍْف وختٝ شِىٚن أهِف، وهل ـذفؽ بٚتهٚل اإلشال

اإلشالم حتك آخر مداؾًٜ بغ احلؼ وافٌٚضؾ، ؾِـ يُقن بديالً فرجٚل احلؼ، بؾ محِتف حتك آخر افزمـ إٕام هؿ أهؾ 

، وـِام طـ ؿقم أن افقضٔس ؿد جْٚ اإلشالم ورجٚفف، وهؿ أتٌٚع افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافىٚئٍٜ ادْهقرة

يَٚتؾ آخرهؿ ادًٔح افدجٚل ـام  كؾٕ٘ف شٔزداد وشَٔقل ؿقم ـام ؿٚل إمٚمٓؿ مـ ؿٌؾ)) أن محل افقضٔس(( حت

 تٌغ أيٚت افَٚدمٜ.

هذه بًض مالمح هذه أيٚت ـٍّتٚح دًٚين افًقرة، ؾٓل ٕقر بذاهتٚ، وٕقر فٌرهٚ، ؾًٌحٚن ؿٚئِٓٚ، وشٌحٚن   

رؾع ادًٚين وافٌنٚرات ٕمٜ تتٌع إمٚمٓٚ افذي يني بف ربف ؾرى مُِف ومِؽ أمتف، ويًِؿ حٚل ًٍٕف ظْد مـ ي

 ربف، وحٚل أمتف مـ بًده.

 

مل يذـر ربْٚ ادًراج، وهق أظيؿ، مع اإلهاء، ذفؽ ٕن اهلل يتحدى ظٌٚده بام يًِّقن مـ ؿقهتؿ  -إوٚءة:  

قهتؿ٧ أي بالؽٜ أفًْتٓؿ وحُّٜ أؿقاهلؿ، وفق صٚء اهلل فتحداهؿ بٌر وؿدرهتؿ، ؾ٘ن اهلل حتدى افًرب ذم أس ؿ

ذفؽ ممٚ ٓ وشع هلؿ ذم افٌتٜ، وٓ مًرؾٜ هلؿ بٖدواتف وشٌِٔف، ؾٚإلهاء حرـٜ بؼيٜ مـ مُٚن إػ مُٚن، وهؿ 

ؾٔف ٓ يًسف يًرؾقن منٚؿٓٚ ومٌِغ ؿقهتؿ ؾٔٓٚ، بٖخٌٚرهؿ ظـ اإلهاء هق مـ متٚم افتحدي هلؿ، ومُْر ؿدرة اهلل 

ًٚ، ومـ تٖمؾ افٍرق ذم هوة افقاؿًٜ ومٚ ؾٔٓٚ مـ افتحدي ظذ أمريـ مهٚ افزرع وادٚء  بٚفًروج إػ افًّقات فزوم

ں ﴿ظِؿ هذا ادًْك، ؾ٘ن اهلل دٚ ذـر أمر ؿدرتف ذم افزرع ؿٚل: ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ 

ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ؾجٚء ))اجلًؾ(( بالم >٣٤-٣١=افقاؿًٜ: ﴾ڻ

ٖـٔد، فَدرة افْٚس ظذ حتقيؾ افزرع إػ حىٚم بٚإلحراق، ؾٓق ذم وشًٓؿ وؿدرهتؿ ذم حٚل مـ أحقال ؿقهتؿ افت

﮺ ﴿ادَٔدة، ودٚ ذـر اهلل أمر ادٚء ؾَٚل شٌحٕٚف ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ ﮲  ۓ  ۓ  ے 
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﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ؾِؿ يٗـد ))اجلًؾ(( بحرف افالم، ٕن هذا فٔس ذم >  ٤٠-٣٥افقاؿًٜ:=﴾﮻

 أبقاب ؿقهتؿ افٌتٜ، ؾِؿ حيتٟ إػ تٖـٔد افتحدي. وشًٓؿ ذم بٚب مـ

ًٚ ـام وؿع فِهديؼ ريض اهلل ظْف وفُؾ مٗمـ    نثّؿ إن اإلهاء مَدمٜ ادًراج، ؾّـ آمـ بف ـٚن إيامٕف بٚدًراج تًٌ

.ًٚ  بًده، ومـ ـٚن مُْرًا فسإهاء ـٚن إُٚره فًِّراج تًٌ

ين ظِؿ أن ذـر اإلهاء ـام هق مَهقد فذاتف ؾٓق مَهقد فٌره، نثّؿ مـ تٖمؾ افًقرة ومٚ تًٌٓٚ مـ أيٚت وادًٚ  

 وذفؽ دٚ تَدم مـ أمقر دمًؾ فذـر ادُٕٚغ مًٚين وؾقائد.

مـ مـ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وأمٚ افٍٚصِٜ افَرإٜٓٔ ذم خٚمتٜ أيٜ بَقفف   ؾٓل دـ تٚمؾ ؾٔٓٚ تٗـد ادًٚين افتل ؿدِّ

 ظِٔف وشِؿ ؿٌؾ ـؾ مَهد آخرن ؾ٘ن هذه افٍٚصِٜ تًٔد افْير إػ أن صٖن اإلهاء ـٚن ـرامٜ فرشقل اهلل صذ اهلل

حٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافذي هق حتٝ شّع اهلل وبكه، ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يًِؿ ظٌٔده أن هذا 

ًٚ فف، بؾ إن اهلل شّٔع بهر دٚ يَ ٚل فف ودٚ يَع فف، فٔس دٚ افًٌد ذم ـْػ اهلل، وأن مٚ يَع فف فٔس إبًٚدًا فف، وٓ ًٕٕٔٚ

ًٚ دٚ يراه اهلل ودٚ يًًّف مـ أحقال افْٚس مًف وأحقال  ـٚن مـ أمر اإلهاء ؾَط، بؾ دٚ ؿٌِف، ؾُٚن اإلهاء شٌٌ

 إؿدار افتل خيقوٓٚ.

 

ڄ﴿ؿقفف تًٚػ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   . >٥= اإلهاء: ﴾ٹ 

ؤٜ إمٜ وأؾَٓٚ افَٚدم مع أخر، وهذا أخر أي بْل اهائٔؾ بًد ادىِع اجلٚمع ادٓٔٛ تٌدأ افًقرة ذم ظرض ؿ  

مل يُـ فف ـٌر صٖن ذم مىِع افدظقة إذ أن افهدام ـٚن مع ادحٔط ادؼك أصؼ وأـثر مًٕٚٚة، وأمٚ مع بْل اهائٔؾ 

ًٚ ضقياًل، إٕام هل مقؿًٜ فُؾ ؿٌِٜٔ حتك إتٓٝ و ذهٌٝ، إمٚ ؾِؿ يُـ ـٌر أمر، ؾام مـ ؿٌِٜٔ مْٓؿ أخذت صقض

بقجقدهٚ ـٌْل ؿَْٔٚع وبْل افْور وبْل ؿرييٜ، وإمٚ بَقهتٚ وشِىٚهنٚ ـٖهؾ خٔز، ومع ذفؽ ؾ٘ن هْٚك مـ ادقاؿع 

اددخرة ذم افهدام وافَِٚء بغ هذه إمٜ وبْل اهائٔؾ، ؾٌدأ افًرض ذم مٌتدأ هذا أخر ذم هذه افُِامت 

  -افربٕٜٚٔ:
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ڄ ﴿ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ﴾ٹ 

ـر بْٔٓؿ مقشك ظِٔف افًالم وـتٚهبؿ، وظامد مٚ أمروا بف فٔتحَؼ هلؿ اهلدى وظدم افوالل، وذـر ))اهلدى(( ؾذ  

فٌٔٚن مٚ حيَؼ هلؿ افُتٚب ذم إًٍٔٓؿ، وذـر وجقب اختٚذهؿ وٓيٜ اهلل دون وٓيٜ أخرى فٌٔٚن مٚ حيهؾ هلؿ مع 

هبدى وٕقر فًٍْٓٚ مع ًٍٕٓٚ، وبرــ ترــ إفٔف  أخريـ، وهذا متٚم ادَهد، ؾ٘ن إمٜ ٓ تُتّؾ أرـٚهنٚ إٓ

وشِىٚن تتقـؾ ظِٔف ذم وجقدهٚ مع أخريـ، ؾٌْق اهائٔؾ ؿد أظىٚهؿ اهلل هذيـ إمريـ، وهؿ أول أمٜ ؾرض 

وئ ﴿ظِٔٓٚ اجلٓٚد ـام ؿٚل تًٚػ وئ  ەئ  ائ ەئ  ائ  ى  ى  ې ې  ې  ې 

ۆئ ۆئ  ۇئ   ذم شقرة وؿد ذـر اهلل أو حٚهلؿ مع اجلٓٚد ذم ؿقفف تًٚػ>١١=افَهص: ﴾ۇئ 

ڻ ﴿ادٚئدة ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ھ ے  ھ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

                ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹ ﮸ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ                 

ىئ مئ  حئ  جئ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ڀ ۆ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

چ  ڃ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڇ ڦ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

وذـر بًض تٚرخيٓؿ مع اجلٓٚد ؿٌؾ حهقل ادِؽ فداود وشِٔامن ظِٔٓام افًالم ذم  >٥٣-٥٠=ادٚئدة: ﴾ڍ

ٺ ﴿ؿقفف تًٚػ ذم شقرة افٌَرة ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ڱ  ژ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ  گ  ک 

ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﮳ ﮴  ﮲  ۓ  ے ۓ 
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ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې ې  ې ې  ۉ  ۉ 

ی ىئ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  پ ۇئ ۆئ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڇ  چ  چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ک ک  ڇ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ 

ں  ں  ڱ ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ گ  گ  ک

ھ  ھ ھ  ہ  ہ ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

 .>٥٢٩-٥١٣=افٌَرة: ﴾ۋ

ڄ ﴿واختهٚص ذـر ٕقع مـ اهلدى ذم افُتٚب٧ وافُتٚب ـِف هدى، وهق    ڄ  ڦ  ڦ  ينًر  ﴾ڦ 

ّؾ إمْٜ ذم وشط يًٚديف ويْٚوؤه، ؾُٔقن افقـٔؾ حٚمٔف بّّٜٓ إمٜ ذم احلٔٚة، ؾ٘ن ادرء بحٚجٜ فِقـٔؾ وهق حي

وراظٔف، نثؿ ٕٚسه ومًْٔف، وبْق اهئٔؾ ـٚن ظِٔٓؿ مّٜٓ إداء ومحؾ إمٜن وإٓ أمٚ أرشؾ شِٔامن ظِٔف افًالم 

قار رشٚفتف إػ مُِٜ شٌٖ يدظقهٚ إػ اهلل وافدخقل ذم شِىٚن افٌْقة وافىٚظٜ فف، وؿد اهتدت بْق اهائٔؾ ذم أض

ائ ﴿ـثرة ذم حٔٚهتٚن وـٚن ؾٔٓؿ ادٗمْقن افهٚحلقن ـام ؿٚل تًٚػ ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ۋ ﴿وؿٚل تًٚػ>٩٢٦إظراف: =﴾ەئ ۈ ٴۇ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ڱ ﴿وؿٚل تًٚػ>١٤٩إظراف: =﴾ۋ  ڱ 

ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ے  ﴿وهؿ ادَهقد ذم ؿقفف تًٚػ،>٩٣٥=إظراف: ﴾ں  ے  ھ  ھ 

﮷ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ﮿  ۓ  ﮾  ﮽  ﮻﮼  ﮺  ﮹  ﮸ 

                        ﯀ ﯁ 

ڭ ڭ ڭ    ڱ ﴿ٕن افًٔٚق جرى ؾٔف ذـر ؿقفف>٩٩٢-٩٩١آل ظّران:  =﴾   ڱ  ڱ 

ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  وهذا وصػ بْل [٥٩٩آل ظّران:  =﴾ڱ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 26 

ۆ ﴿بَقفف -آل ظّران -اهائٔؾ ذم مقاضـ مـ افَرآن مْٓٚ، تَدم ذم افًقرة ًٍٕٓٚ ۇ  ڭ ۇ  ڭ 

ٴۇ ۈ  ۈ  ې ۆ  ې  ۉ ې  ۉ  ۅ  آل =﴾ۋ ۋ ۅ 

﮲ ﴿وؿقفف ذم شقرة افٌَرة: > ٥٩ظّران: ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

  ﯁  ﯀  ﮾ ﮿  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ 

 ﴿وـذفؽ ؾٔٓٚ ؿقفف تًٚػ> ٥٤افٌَرة: =﴾                 

ڭ ڭ            وأهؾ افُتٚب ذم افَرآن تىِؼ ظذ  > ٣٩افٌَرة: =﴾ 

ٚرى مل يَتِقا ٌٕل ؿط، بؾ مل يُـ بغ ظًٔك وحمّد ظِٔٓام افهالة وافًالم ٌٕل ؿط ـام ذم افٔٓقد وافْهٚرى، وافْه

ڇ﴿ؿقفف تًٚػ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  واحلديٞ صحٔح ينٓد  >٩٦=ادٚئدة:﴾ڄ 

هبذا ؾٌْق اهائٔؾ ـٕٚقا أمٜ جمٚهدة، وـٚن ؾٔٓؿ إٌٕٔٚء افذيـ يًقشقهنؿ بٚخلر وحيِّقهنؿ ظِٔف ـام ذم احلديٞ 

، ومٚ ـٚن يَع ؾٔٓؿ مـ افٌٌِٜ وافْك مع اإليامن ٓ جيقز أن ))ـٚن بْق اهائٔؾ تًقشٓؿ إٌٕٔٚء ((حٔحافه

يًّك ظِقًا ـام شٖٔيت، ٕن افًِق مذمقم ذم افَرآن، وتٍهٔؾ ذفؽ ظْد افرد ظذ مـ زظؿ أن مٚ تَدم مـ وجقد 

ڇ ﴿هقد بٚٔيٚت افَٚدمٜ مـ ؿقفف تًٚػممٚفؽ شٚبَٜ فٌْل اهائٔؾ ـُِّّٜ داود وشِٔامن وؽرمهٚ هل ادَ

ڍ ڍ   .>١= اإلهاء: ﴾.......ڇ 

ڇ﴿ؿقفف تًٚػ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   >١= اإلهاء: ﴾ڄ 

ڄ  ﴿فَد جٚء ذم شقرة افهٚؾٚت أن ابراهٔؿ ظِٔف افًالم مـ صًٜٔ ٕقح ظِٔف افًالم    ڦ  ڦ 

إٌٕٔٚء أبْٚء  ))ظِٔف وشِؿ يَقل،وأؿرب ادًٚين فذفؽ إٔف مـ ذريتف، وافٌْل صذ اهلل >٥١=افهٚؾٚت:﴾ڄ

ذفؽ ٓحتٚد أبٚء واختالف إمٓٚت، ؾًٌد أن ذـر اهلل ٌٕٔٓؿ وـتٚهبؿ، وأظيؿ أظامهلؿ بام ذـر مـ أظيؿ  ((ظالت

ڃ ﴿مٚ هداهؿ إفٔف ذم افُتٚب ذـر ًٌٕٓؿ ؾٓؿ ڃ  ڃ  ڃ  ،وأؿرب مٚ أؾّٓف مـ أرض ؿقم ٕقح ظِٔف ﴾ڄ 

يرة أضٌؼ ظِٔٓٚ افىقؾٚن، ٕن افىقؾٚن مل يَع ظذ مجٔع إرض ـام تزظؿ افًالم إٔف وؿقمف وذريتف ـٕٚقا ذم جز

 افتقراة ادحرؾٜ وـام َٕؾ ظْٓٚ بًض ظِامء اإلشالم، وهذا فف مٌحٞ آخر فٔس هْٚ حمؾ بًىف.
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ڇ﴿وؿد ذـر اهلل ذم هذه أيٜ وصػ هذا افٌْل افًئؿ   چ  چ  وافًٌد مٖمقر، ؾٖظيؿ مٚ يقصػ  ﴾ چ 

ًٚ بهٍٜ افًٌد دل ظذ ابتٓٚج هذا افًٌد هبذه افًٌقديٜ وؾرحف هبٚ، ـام بف هق افىٚظٜ واإلٕ َٔٚد، ؾ٘ن ذـر افنُر مَروٕ

ر ظِٔف وبام أمر بف مـ أوامر، وهذا أظيؿ مـ  يدل هذا اإلؿسان ظذ صًقر افًٌد بًْؿ افًٔد ظِٔف ذم أمريـ، بام ؿدِّ

ك، وهذا هق صٖن افًٌقديٜ ذم أرؿك وجقدهٚ وصػ افًٌد بٚفىٚظٜ ؾَط، ؾٕ٘ف متوّـ فف وزائد ظِٔف ذم ادًْ

 وأحقاهل٧ٚ أي افًٌقديٜ فسإفف احلؼ، واجلقاد افُريؿ، وافز افرحٔؿ.

ڃ ﴿وٕقح ظِٔف افًالم محؾ ظذ افًٍْٜٔ ـام محِٝ أمتف ادٗمْٜ وأهِف ادٗمْقن   ڃ  ڃ  ڃ  ، وـٕٚٝ ﴾ ڄ 

پ﴿آيٜ ظئّٜ ـام ؿٚل تًٚػ ذم افًٌُْقت ٻ  ٻ ٻ  صذ ، وأمٚ حمّد ﴾ ٱ ٻ 

اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد محؾ ظذ مٚ هق أجؾ مـ افًٍْٜٔ وهق افزاق، ؾٓام محالن يًٚؿٚن ذم مًٚق واحد فٔذـر أحدمهٚ 

وهذا محؾ ظذ افًٍْٜٔ ؾَٔقل اهلل  ﴾ ٻ ٻ ﴿أخر، ـام يذـر افٌْل بٚفٌْل، ؾٓذا ظٌد ؿد اهى بف ؾَٔقل ؾٔف 

ڇ﴿ؾٔف چ  چ   .﴾ چ 

افِٓؿ إين )) ظذ مًْك اإلخٌٚر بال مدح، ؾ٘ن ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿوافًٌقديٜ ؿد تُقن ظذ مًْك مدحل و

ٓ تَتيض مدح أبٔف، إذ هذه ظٌقديٜ افَٓر واجلز، وهل مدح فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ((ابـ ظٌدك كظٌد

 ٕهنٚ ظٌقديٜ اإلختٔٚر. 

أتٌٚع حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٓل هلؿ  ومـ ادٓؿ أن يًِؿ ادرء أن هذه أيٚت خىٚب فِّٗمْغ ادًِّغ مـ  

ٓ فٌرهؿ، ٕن أيٚت افتٚفٜٔ ٓ يُّـ أن تٍٓؿ ظذ وجٓٓٚ إٓ هبذا افٍٓؿ، ٓ ـام يَقل ظٚمٜ ادٍنيـ هلٚ بٖهنٚ 

 خىٚب فٌْل اهائٔؾ، وذفؽ ٕمقر متْع هذا افٍٓؿ ـام شٖٔيت بٕٔٚف إن صٚء اهلل تًٚػ.

ڎ ﴿ؿقفف تًٚػ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڑ ڇ  ژ  ژ  ڈ   . >١=اإلهاء:﴾ڈ 

تَدم أن بْل اهائٔؾ ـٚن ؾٔٓؿ اجلٓٚد، وؿد ذـر افَرآن افُريؿ ـٔػ ـٚن افًٍٚد يِٟ ؾٔٓؿ، وـٔػ ـٕٚٝ ؾٔٓؿ   

﮲  ﴿ -مداخؾ افنٔىٚن ذم مقاضـ ـثرة، مْٓٚ مٚ ؿٚل تًٚػ ذم إظراف: ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

              ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ 
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         ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ        ومـ تٖمؾ حٚل بْل اهئٔؾ وحٚل  ﴾  

فتدخِـ شْـ مـ ـٚن ؿٌُِؿ حذو  ))هذه إمٜ ؾ٘ن افنٌف هبٚ ـثر، وفذفؽ ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

إن مـ وؾ مـ ظِامء هذه إمٜ صٚبف والفف افٔٓقد، وذفؽ أخذًا مـ ؿقفف  -،وهلذا ؿٚل أهؾ افًِؿ: ((افَذة بٚفَذة

ڄ﴿ػتًٚ ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  وادٌوقب ظِٔٓؿ ظِّقا  ﴾ ٹ 

 وهؿ افْهٚرى. ،مل يٌكوا احلؼ وٓ هيتدوا إفٔف احلؼ وخٚفٍقه، وهؿ افٔٓقدن وافوٚفقن

ک ﴿وـٚن ممٚ ؿٚفف اهلل تًٚػ ظـ افٔٓقد ذم شقرة إظراف   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  رأ تٚريخ ،ؾٓذا صٖهنؿ ذم احلٔٚة، ومـ ؿ ﴾ ک 

ىئ﴿إمؿ ظِؿ صدق هذا افتَدير اإلهلل ىئ  ېئ  ېئ  ،وهق تٚريخ ينٓد إٔف مل يُـ هلؿ أي  ﴾ ېئ 

شِىٚن إٓ مع إٌٕٔٚء ـداود وشِٔامن، وهؿ ذم تٚرخيّٓ٘ن ـٚن هلؿ ؿرى يًتَِقن هبٚ إٓ أهنٚ ٓ تَقم ظذ شِىٚن 

ًٚ ؿٚهرًا.ؿٚهر ذم ادديْٜ ومٚ حقهلٚ، ؾٓؿ ذم حهقن وؿالع ٓ يًّك حٚهلؿ هذا   افٌتٜ ظِقًا وٓ مُِ

ؾحٚل بْل اهائٔؾ إذًا إمٚ بِّؽ مع ٌٕقة مٓديٜ، وإمٚ بٌر مِؽ ظذ وجف اإلٍٕراد ذم ؿرى وؿالع ٓ صٖن هلٚ ذم   

افقجقد إٓ ذم ًٍٕٓٚ، أو بٚختالط مع أخريـ وخوقع مٌٚذة فٌِر ـام ـٚن حٚهلؿ ذم أؽِٛ إحقال، وؿد 

مـ اإلشتَالل ذم ؿرى ظذ وجف افوًػ وظدم ادِؽ افَٚهر ذم أزمْٜ ـثرة ؿدياًم ؿٚمٝ فِٔٓقد أحقال ؾٔٓٚ 

ًٚ، ومْٓٚ دوفٜ اهائٔؾ افتل ؿٚمٝ ذم جقرجٔٚ، ومْٓٚ مٚ أنثٌتتف فٍٚئػ افٌحر ادٔٝ مـ وجقد ؿرى فِٔٓقد  وحديث

 ذم تًٍر هذه أيٚت.افَرائغ ذم خربٜ ؿّران، وفٔس هذا مـ افًِق ذم إرض ذم رء ؾال يٌٌْل افْير إفٔٓٚ 

ٱ ﴿نثّؿ إن اإلخٌٚر ظـ مٚيض بْل اهائٔؾ ذم افَرآن ـٚن دًٚين ـثرة مْٓٚ بٔٚن ًّٕٜ اهلل ظِٔٓؿ ـَقفف  

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 

ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  وإمٚ فٌٔٚن مٚ  ﴾ ڄ 

ٚر ذم مٚ شٌؼ مـ إحقال فٔدفؾ ظذ مٚ هؿ ظِٔف مـ اإلظراض ظـ اإليامن بٚفرشقل جرى مْٓؿ مـ شقء اإلختٔ

ڻ ﴿حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ومثٚل ذفؽ مٚ ذـر مـ ؿتِٓؿ إٌٕٔٚء ذم ؿقفف تًٚػ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

      ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶ ﮷  ﮵  ﮴  ﮳ 

                     ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     

ۆ ۆ چ ﴿ومْٓٚ فٌٔٚن حتذير ادٗمْغ مـ منٚهبتٓؿ ـَقفف تًٚػ ﴾ ۇ  چ  چ چ 

ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ًٚ فٌِْل  ﴾ ڇ  وإمٚ إيْٚش

ۓ ﴿صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ظدن إيامهنؿ ـَقفف تًٚػ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

﮸ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ًٚ فِّٗمْغ مًف ـام ذم ؿقفف  ﴾ ۓ  ې ﴿تًٚػأو إيْٚش ې  ې  ۉ 

ۈئ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  وٕمقر أخرى،  ﴾ ې 

مل يرهٚ ظذ هذه ادًٚين، بؾ ؾٔٓٚ مـ ادًٚين إخرى افتل تًْل ادًِّغ  ((اإلهاء))ومـ تٖمؾ هذه أيٚت هْٚ ذم 

ٓقد وٓ فًِِّّغ مـ أتٌٚع حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أـثر ممٚ تًْل حٚل افٔٓقد، إذ فق ؿرأت ظذ أن اخلىٚب فِٔ

ۓ﴿دٚ اشتجٚبٝ هلؿ إٓ بتُِٔػ، بؾ تُٚد أن ٓ تًتجٔٛ افٌتٜ ـَقفف تًٚػ ے  ے  ؾٓذا ٓ  ﴾ ھ 

ًٚ فِٔٓقد ادًروغ ظـ احلؼ وظـ دظقة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٖوهلؿ مل حيًـ ؿط ؾُٔػ حيًـ  يُقن خىٚب

 ًٚ گ﴿فِٔٓقد وـٚن ؿقفف آخرهؿ، أو أن يُقن هْٚ احتامل إلحًٚهنؿ، وإن ـٕٚٝ خىٚب يَهد بف أهؾ  ﴾ گ 

ں﴿اإلشالم ؾال يُّـ أن يقصػ هٗٓء بَقفف ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ،ؾ٘ن ادًِّغ ٓ  ﴾ ڳ 

 يقصٍقن هبذا، بؾ هذا وصػ فًٍِّديـ، وهؿ ؽر افٔٓقد وؽر ادًِّغ هْٚ ـام شٖٔيت.

ۀ﴿وـذفؽ ؿقفف تًٚػ ۀ  ڻ  ڻ  ًٚ، أي افٔٓ ﴾ ڻ  قد وهؿ ؾٓق خىٚب حلٚل ؿقمغ مذـقريـ شٚبَ

ـام  -أهؾ افًِق إول وآخريـ، ومـ ذـر أن افًِقيـ ؿد مؤٚ، أو أن أحدمهٚ ؿد مٙ وأخر آت ؾٕ٘ف فزومًٚ 

يًٍِقن جيًِقن ادقاجٜٓ ذم افًِق إول مع ؿقم وادقاجٜٓ ذم افًِق افثٚين مع ؿقم آخريـ، إٓ مـ ؾّن أن افًِق 

ذم ادديْٜ ومٚ حقهلٚ وافًِق افثٚين هق هذا، وهذا ٓ يًتَٔؿ مع ؿقفف إول ـٚن ؿٌؾ بًثٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ڑ﴿تًٚػ ژ  إذ مل يُـ ذم حٚهلؿ ذم ادديْٜ أي ظِق، ومل هلؿ ـٌر صٖن مع افًرب مـ إوس  ﴾ ژ 

واخلزرج ذم يثرب إٓ مـ حٜٓ افتىٚول ظِٔٓؿ بٚفًِؿ ٓ مـ جٜٓ افَقة وافٌٌِٜ، نثّؿ إن إرض افتل جيري ظِٔٓٚ 
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﯁﴿فًِق هل أرض ادًجد ـام ذم ؿقفف تًٚػا ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  وأمر افٔٓقد ذم ادديْٜ مل  ﴾ ﮼ 

 يُـ ؾٔف هذا افدخقل فًِّجد.

أن افَوٚء ؿد جرى أن يَع افًِق إول وافثٚين  -وافَهد أن هذه أيٚت ٓ يُّـ أن تٍٓؿ إٓ بٖمريـ٧ أوٓمهٚ:  

ٚبؼ فِٔٓقد ؾٔف هذا افقصػ، ؾِّؽ داود وشِٔامن ٓ جيقز أن ذم مٚ يٖيت مـ افزمـ ٓ ؾٔام مٙ، ؾال يقجد ظِق ش

يقصػ بٚفًِق، وٓ بٚفًٍٚد، وأمٚ ؽره مـ وجقد افَرى ادًتَِٜ ؾال يقجد ذم افتٚريخ مٚ يثٌٝ أن ؿريٜ مـ ؿراهؿ 

ڑ﴿أو تقاجدًا هلؿ حَؼ افقصػ افربٚين ذم ؿقفف ژ   .﴾ ژ 

وفتًِـ ظِقًا  ﴿تٓل اخلىٚب فٌْل اهائٔؾ ذم أيٜ بَقففأن أيٚت خىٚب ٕهؾ اإلشالم، إذ يْ -ونثٕٚٔٓام:  

گ گ﴿فًٔقد اخلىٚب ٕهؾ اإلشالم ذم ؿقفف ﴾ ـٌراً  ک  ک  ک  أي ادًِّغ ادخٚضٌغ ذم  -ک 

ں-هذا افُتٚب ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ؾٓذه مَدمٜ افًِق إول،  ﴾ گ 

ٕىٌٚق، ؾ٘ن هذا افذي ظِٔف افٔٓقد ومـ افًِق ذم وواؿع افتٚريخ ادًٚس ينٓد هلذه أيٜ، بؾ يْىٌؼ ظِٔٓٚ متٚم اإل

ڳ ﴿إرض، وافدخقل ذم ادًجد إؿل ؿد شٌَف مٚ ؿٚفف تًٚػ گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ک 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  إذ ؿد شٌؼ حِقل افٔٓقد ذم ادًجد، وظِقهؿ ذم إرض  ﴾ ڳ 

ّٝ ديٚرهؿ، وـٕٚقا أويل بٖس صديد، مٚ وؿع مـ جملء أوروبٚ افْكإٜٔ ادؼـٜ، واحتِٝ بالد ادًِّغ، وتَٚش

إذ أن أول حِقهلؿ مل يُـ فَٔع إٓ بٌٖس افٌٚرود دـ تٖمؾ ؿقهتؿ ذم دخقهلؿ إول مْذ اهلجّٜ افْٚبِٔقٕٜٔ ادجرمٜ 

 ظذ مك وظذ بالد افنٚم.

ک﴿ؾٓذه أيٜ   ک  ک   هل بٔٚن دَدمٜ افًِق إول، وهق مٚ ئًنف افًٚمل افٔقم مـ شِىٚهنؿ ﴾ ...ک 

افًٔٚد ذم ؾًِىغ، وشِىٚهنؿ افًٔٚد وادٚيل ذم افًٚمل، وهذه أيٜ ذم تىٚبَٓٚ مع احلٚل مـ ادٚيض افَريٛ 

فزمْٕٚٚ، وتىٚبؼ وصػ افًٍٚد وافًِق افٌُر مع حٚل افٔٓقد وفٔنٓد ظذ صدق هذا افتًٍر دون شقاه مـ 

يٚت افتٚفٜٔ ؾٓل ظذ إبقاب واهلل أظِؿ بٚفٌٔٛ، إذ ٓ إؿقال إخرى، وأمٚ افزمـ افَٚدم وافٌْقءة ادْتيرة ذم أ

﮺ ﴿يًِؿ افٌٔٛ إٓ اهلل، فُـ وظد أخرة هق وظد مُِٓؿ افْتير افدجٚل، وهق افذي يتحَؼ ؾٔف ؿقفف تًٚػ
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       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ،ؾٓذه أيٜ تٌغ حٚل افًِق  ﴾ ﮻ ﮼ 

﴿افثٚين ذم ؿقفف     ٍٓؿ، إذ هل وصػ فًِِق، وإذا ـٚن وٓ يُّـ إٓ أن تٍٓؿ ظذ هذا اف ﴾  

إمر ـذفؽ ؾ٘ن اخلىٚب فٔس فِٔٓقد بؾ هق خىٚب فِّٗمْغ، إذ شَٔع ظِقهؿ افثٚين هبذه افقؿٚئع ظذ ؽرهؿ، 

أي مـ خقضٌقا هبذه أيٚت وهؿ ادَهقد بخىٚب افَرآن٧ أي ادًِّغ، ومـ ؿرأ إحٚديٞ افتل تهػ افدجٚل 

ٻ﴿ظِؿ مًْك ؿقفف تًٚػ وظِقه، وهق مِؽ افٔٓقد ادْتير ٻ  ٻ  ؾ٘ن افهدام بغ ادًِّغ وافدجٚل  ﴾ ٱ 

 ٓ يُقن ؾٔف ؽٌِٜ ٕهؾ اإلشالم ظِٔٓؿ إٓ ظذ هذا ادًْك مـ أي٧ٜ أي رمحتٓؿ.

ٻ ﴿وهذه أيٜ    ٻ  ٻ  ًٚ فِٔٓقد، وهؿ افذيـ إن رمحقا، ظذ مًْك مٚ جيًِف  ﴾ ٱ  ٓ يُّـ أن تُقن خىٚب

ًٚ هل ؿ ٓ تُقن رمحتٓؿ إٓ بًِقهؿ وؾًٚدهؿ، وٓ تزال ظْٓؿ افرمحٜ إٓ بتًِٔط أخريـ مـ جًؾ أيٚت خىٚب

 ظِٔٓؿ، وظذ هذا افتًٍر ٓ تُقن افرمحٜ رمحٜ بؾ تُقن إؾًٚدًا وظِقًا، وهذا ؽر شديد افٌتٜ. 

پ﴿نثؿ مـ ظجٚئٛ هذا اإلختٔٚر فُقن ؿقفف تًٚػ     پ  ًاآخر، تًقد ظذ افٔٓقد فزوم أن يُقن هلؿ ظِق ﴾ پ 

أو احتامل وجقد ظِق آخر، ؾُٔقن ادًْك ظذ ؿقهلؿ هذا: إن ظدتؿ إػ افًِق ظدٕٚ إػ ظذابُؿ وإذهٚب ظِقـؿ، 

ڈ ﴿وهذا دـ تٍُر ؾٔف يًِؿ أن يْٚؿض بدايٜ اخلز ذم ؿقفف ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ـ ادًِّغ إذ هؿ مـ ؾِٔس هلؿ إٓ هذا ٓ ؽر، واشتَٚمٜ ادًْك ٓ تُقن إٓ بجًؾ اخلىٚب فِّٗمْغ م ﴾ ڈ

 يٍتح هلؿ جمٚل افًقد ذم ؿتٚل افٔٓقد وؿتٚل ؽرهؿ حتك يَٚتؾ آخرهؿ ادًٔح افدجٚل.

﮽ ﴿ومـ دٓئؾ وجقب هذا اإلختٔٚر ؿقفف تًٚػ   ﮺ ﮻ ﮼  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ 

﯁ ﯀  ﮿  ًٚ فِّٗمْغ،  ﴾ ﮾  ؾٓذه أيٜ ترد ظذ مـ جًؾ افدخقل مرة أخرى خىٚب

، وأمٚ ﴾  يًقد ظذ ادًِّغ﮻ ذفؽ ٕن افوّر ذم ﴿، ﴾  وّر يًقد ظذ افٔٓقد﮻وؿقفف﴿

وّر افدخقل ؾٓق فِٔٓقد، ؾ٘ن ادًِّغ دخِقه ذم زمـ ظّر افٍٚروق ريض اهلل ظْف ودخِقه ذم زمـ صالح 

افديـ وهلؿ دخقل آخر وآخر، أوهلام ذم اشَٚط افًِق إول وهق هذا افذي ًٕٔنف، ونثٕٚٔٓام ذم مقؿًٜ ؿتٚل ادًٔح 

افهحٔح، ؾُٔقن فًِِّّغ أـثر مـ دخقل ٓ دخقٓن ؾَط، ويُقن فِٔٓقد دخقٓن ؾَط ـام تَقل  افدجٚل ظذ
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أيٜ، ـالمهٚ ؾٔف افًِق وافًٍٚد، وادًجد إؿل مل يُـ فِٔٓقد دخقل ؾٔف ظذ هذا ادًْك ؿط ؿٌؾ بًثٜ حمّد صذ 

 بال ظِق وٓ ؾًٚد، وهذا ٓ يَٚل فف دخقل، ومل اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾَد بْٚه شِٔامن ظِٔف افًالم وـٚن ؾٔف شِىٚن إيامين

يًرف هلؿ ؾٔف بًد بْٚء حتك يدخِقه، ومل يُـ هلؿ مْف ظِق فٔتحَؼ هلؿ دخقل أول وٓ نثٚن ؿٌؾ بًثٜ افٌْل صذ اهلل 

گ ﴿ظِٔف وشِؿ، إٕام ـٚن هلؿ دخقل ذم هذا افزمـ بًد أن حتَؼ ؿقفف تًٚػ گ  گ گ  ک  ک  ک  ک 

ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  جٚءٕٚ ظِقج أوروبٚ مـ افْهٚرى وحتَؼ مٚ ذم هذه ؾ ﴾ ڳ 

 أيٜ ظذ مًْٚه افتٚم نثؿ حهؾ افدخقل إول وهق مٚزال ؿٚئاًم إػ يقمْٚ هذا.

ڳ ﴿ومـ إدفٜ افٌْٜٔ أن اخلىٚب فِّٗمْغ ٓ فِٔٓقد مـ ؿقفف   ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ک 

ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ًِق ٓ إزافٜ فف أن اهلل جًؾ بًٞ أويل افٌٖس افنديد مَدمٜ فِ ﴾ ڳ 

ک﴿ـام يذهٛ ظٚمٜ مـ ؾّن هذه أيٜ ظذ ؽر هذا افقجف، واهلل يَقل ؾٓق مَدمٜ فًِِق ٓ أن  ﴾ ک 

ڳ﴿هٗٓء ڳ  ڻ ﴿هؿ مـ يزيِقن افًِق إول، بؾ مٚ يزيِف هق ؿقفف أيت بًده٧ٚ أي ؿقفف ﴾ ڳ  ڻ 

ھ  ھ  ہ ہ  ہ  ۀ ہ  ۀ  أي إن ادٗمْغ مـ أهؾ اإلشالم ؾٓؿ  ﴾ ڻ 

﮴﴿ا افًِق بام يّدهؿ اهلل بف، وفذفؽ ؿٚل ظٌَُٓٚيذهٌقن هذ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ﴾ ھ 

﮺ ﴿ؾٌٚإلحًٚن يتؿ افَوٚء ظذ ظِقهؿ، وبٚإلشٚءة يَع ظِقهؿ افثٚين ـام ؿٚل ظٌَٓٚ ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ 

﯁ ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  . وفق محِٝ أيٜ ظذ مٚ يَقفقن مـ افٍٓؿ فقؿع ﴾ ﮻ ﮼ 

  -اإلوىراب ذفؽ ٕن أيٜ تَقل:

 هؾ افًِق أرشؾ اهلل ظٌٚدًا ؾدمروا ظِقهؿ. إن جٚء افقظد إول وح -

ہ ﴿نثؿ يُقن هلؿ ـرة أخرى ـام تَقل أيٜ ظٌَٓٚ  - ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ   وهذا ؾٔف مًْك افًِق، ؾٓذا ظِق نثٚين. ﴾ ہ 

﮹﴿نثؿ يُقن هلؿ ظِق آخر هق ادقصقف بَقفف   - ﮸  ﮷   ﴾ ...﮶ 
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ۀ ﴿ٚػوبٌر هذا يوىر افَٚئؾ إػ أمقر أبًد، ـَقل بًوٓؿ إن ؿقفف تً   - ڻ ۀ  ڻ   ﴾ ڻ 

ۓ﴿خىٚب فٌرهؿ، أو ـَقل بًوٓؿ هق فٌٔٚن مَدمٜ زوال افًِق وظِتف،  ﴾ ھ ے ے 

وهذ أبًد مٚ يُقن، ٕن أيٚت ذم صدرهٚ تٌغ ٕقع ظِقهؿ وضريَٜ ظِّٓؿ ؾٔف وهق افًٍٚد، نثّؿ إن هذه 

ے﴿أيٜ  تُقن دٚ هق آت ٓ دٚ وؿع وإتٓك. ﴾ ...ھ 

أن افًِق يَع بغ ضٚئٍتغ ؾَط افٔٓقد وضٚئٍٜ أخرى، ٓ بغ افٔٓقد  ومـ تٖمؾ أيٚت رأى بقوقح   -

ڳ ﴿وضٚئٍتغ خمتٍِتغ إٓ ذم ؿقفف تًٚػ ڳ  ڳ  گ  ؾ٘هنٚ وصػ فىٚئٍٜ أخرى، ؾ٘ن جًِٓٚ  ﴾ گ 

ؿٚئؾ هل افىٚئٍٜ إخرى ادَٚبِٜ فِٔٓقد ذم افثٕٜٚٔ مل حيهؾ فف ذم افتٚريخ صٚهدًا أن أمٜ واحدة أزافٝ 

رتغ، وافذيـ يَقفقن بَٕٚوٚئٓام يَقفقن بىٚئٍتغ ود افٔٓقد ٓ ضٚئٍٜ واحدة، وأمٚ وجقد هيقدي م

افَٚئِقن بٖن هذا افًِق افثٚين ؾ٘هنؿ ٓ يًتىًٔقن تًٔغ افًِق إول افذي أزافف ادًِّقن دٚ تَدم مـ أن 

ًِّّغ ؾٔف أي وجقدهؿ ذم ادديْٜ ومٚ حقهلٚ فٔس فف صٍٜ افًِق وٓ اإلؾًٚد ذم إرض، ومل يُـ فِ

دخقل فًِّجد، ـام إٔف ٓ يُّـ وصػ ظّؾ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأصحٚبف بَقفف 

ڱ ﴿تًٚػ ڱ   .﴾ ڳ 

 

ًٚ فِٔٓقد ؿقفف تًٚػ   ۀ ہ ﴿وممٚ يّْع أن تُقن هذه أيٚت خىٚب ڻ ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ  ہ ہ  ؾٓذا مل يُـ فِٔٓقد ٓ ذم ادٚيض وٓ ذم احلٚرض، ومٚ حتُٔف  ﴾ ہ 

صٍٜ اخلروج مـ مك ومئٚت أٓف افذيـ صحٌقا مقشك ظِٔف افًالم هق خراؾٜ تردهٚ افتقراة ظـ 

 صٍٜ اخلروج بٚفن، وفق ـٕٚقا ـذفؽ فٌٌِقا بًددهؿ أهؾ مك ومل خيوًقا هلؿ. 

ک ﴿وممٚ يٗيد هذا افَقل، وهق أن هذيـ افًِقيـ ـالمهٚ بًد افًٌثٜ صًْٜٔ اخلىٚب ذم ؿقفف - ک  ک 

﮹﴿، وؿقفف﴾ ک ﮸  ﮷  هبذيـ وهل صٔغ تدل ظذ ادًتٌَؾ ٓ ظذ مٚ مٙ،  ﴾ ...﮶ 

ادًِّغ ذم مَدمٜ هذه أيٜ يُقن ؾّٓٓٚ ظذ وجف ٓ يَع ؾٔف أي اوىراب، وٓ يوىر ادٍن إػ احلّؾ 

افًٌٔد، ووؿٚئع افتٚريخ تنٓد فف، بؾ إن هذا ادًْك حيَؼ مًجزة ؿرإٜٓٔ، وهق افتىٚبؼ افتٚم بغ اخلز 
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ريخ ادنٓقد، وأمٚ مـ محِف ظذ ؽر هذا ادًْك ؾَد اوىر إػ دمٚوز مًٚين ـثرة شقاء افَرآين وواؿع افتٚ

ذم فٍظ أيٚت أو ذم وؿٚئع افتٚريخ، ؾٚفٔٓقد مل يُـ هلؿ أي ظِق ذم افتٚريخ ؿط حيَؼ هذه أيٚت، وأمٚ مٚ 

، بؾ هق حيَؼ ـذفؽ مٚ ينٓده افًٚمل افٔقم ؾٓق ظِق ٓ يُّـ ٕحد أن يٍْل أؾراده وٓ مًٕٚٔف وٓ واؿًف

ک ﴿ؿٚل اهلل تًٚػ ؾٔٓؿ ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  وفق أراد مٍن أن  ﴾ ڌ 

جيّع بغ آيٚت شقرة اإلهاء هذه مـ وجقد ظِق ـٌر وؾًٚد ذم إرض، وبغ هذه أيٜ مـ شقرة آل 

ذم ظِق ـٌر  ظّران دٚ اشتىٚع ؿط إٓ مـ خالل افًٔش ذم واؿًٓام، وهق هذا افقاؿع افذي ًٕٔش، ؾٓؿ

وإؾًٚد ذم إرض، وـؾ هذا بحٌؾ افْٚس ـام ٕرى وٕنٚهد، ومـ دون حٌؾ افْٚس هذا ؾال وجقد فًِِق 

ّٕف ٓ يَقل ؿط أن ظِقهؿ ذم مٚ مًْك بًٔد  تُِػمع  ((ؿط، ومـ محؾ أيٚت ظذ أن افًِق ؿد مٙ ؾ٘

يَٚل إن جمرد وجقد ؿريٜ، هلؿ ؾٔٓٚ  ـٚن بحٌؾ مـ افْٚس، وافًجٛ أن ))وؽر شديد ذم تًّٔتف ظِقًا ـٌراً 

ڑ ﴿اشتَالل حمهقر بَّدارهٚ حيَؼ ؿقفف تًٚػ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ،أمٚ مـ  ﴾ ڎ 

ڳ ﴿محِف ظذ مِؽ إٌٔٔٚئٓؿ ذم ؿقفف تًٚػ ظذ فًٚن مقشك ـام ذم ادٚئدة ڳ  ڳ  گ  گ 

ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴾ ڳ 

هٚحلغ ٓ يَٚل فف إٔف ظِق وٓ يُقن ؾٔف افًٍٚد، ؾٓذا أبًد وأؾًد ؾ٘ن مِؽ إٌٕٔٚء وأتٌٚظٓؿ مـ اف

 يًرف هذا ـؾ واحد مـ ادًِّغ إن خقضٛ ؾٔف وبغَّ فف.

  -وبًد هذا افٌٔٚن ٕٖيت إػ أيٚت افُريّٜ ظذ افتٍهٔؾ إن صٚء اهلل تًٚػ:  

ڑ﴿ؿٚل تًٚػ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ﴾ ڇ 

افًْـ اجلٚريٜ ذم اخلِؼ، وؿد ـتٌف اهلل تًٚػ ذم افُتٚب ـام ـتٛ ؾٓذا ؿوٚء ؿدري جيري ذم افقجقد ظذ مَتٙ   

ـؾ رء ؿٌؾ أن خيِؼ اخلِؼ بخًّغ أفػ شْٜ ـام جٚء بذفؽ احلديٞ، واهائٔؾ ظِٔف افًالم هق يًَقب وافد 

ڌ ﴿إشٌٚط، وهق ٌٕل مـ إٌٕٔٚء، وؿقفف  أي افًجؾ افذي ـتٌٝ ؾٔف ادَٚدير، وافَدر ـام هق مًِقم  ﴾ ڌ 

ـ مراتٛ اإليامن بف هق اإليامن بٚفُتٚبٜ، وافُتٚبٜ تُقن بًّْك اإلموٚء وظذ مًْك افرشؿ، وهْٓٚ ؿد ذـر م

 إمريـ ؾذـر افَوٚء وهق اإلموٚء واإلرادة وذـرت افُتٚبٜ ذم افُتٚب.
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ٜ ومْٓٚ اإلظتْٚء، ًٚد ظذ افًِق، وافتَديؿ فف أشٌٚبف مْٓٚ افستٔٛ افزمٚين ومْٓٚ افًٌٌٔؾوؿد ؿدم اهلل تًٚػ اإل  

ؾ٘ن افًٍٚد شٌٛ ظِقهؿ، وهق شٚبؼ فف، وهق أهؿ ذم افٌٔٚن خلىره، أمٚ  ،فًٍٚد ظذ افًِق هْٚ هلذه إمقروتَدير ا

 حٚل افٔٓقد افًِق ؾ٘نإن افًٍٚد شٌٛ 

ق، إذ ـٚن ؾًٚدهؿ وشِقـٓؿ ضرق افؼ هق شٌٛ حهقل افًِق ذم إرض، ِذم افًٍٚد هق مٚ أوصِٓؿ فًِ 

ذم ديْٓؿ وتقراهتؿ ادحرؾٜ يرون أن مـ ديْٓؿ فِقصقل إػ أهداؾٓؿ إؾًٚد أخريـ، وؿههٓؿ هْٚك وافٔٓقد 

ذمؿ أخريـ ـام منٓقرة، وهذا مٚ وؿع ؿٌؾ حهقل افًِق، إذ أن واؿع افًِق هق افتٌٌِؾ مـ خالل ادٚل وذاء 

ّٔد رمحف اهلل، حغ ظرض ظِٔف مع افًِىٚن افًثامين ظٌد احل -أبق افهٓٔقٕٔف ادًٚسة -حٚول هذا هرتزل

إمقال وشداد ديقن افدوفٜ مَٚبؾ افًامح فِٔٓقد بٚهلجرة إػ ؾًِىغ، ومـ ادًِقم أن مٚ يًّك بٚفثقرة افٌِنٍٜٔ 

افتل ؿٚم هبٚ فْٔغ ذم روشٔٚ مٚ ؿٚمٝ إٓ بٚفذهٛ افٔٓقدي، وهبٚ اشتىٚع افٔٓقد افًٔىرة ظذ اإلحتٚد افًقؾٔٚيت ـام 

ًٚ، وبٚدٚل افٔٓقدي ذم ذاء افْٚس وإؾًٚدهؿ حتك وهؿ ذم ظِقهؿ افٔقم، وأمٚ جقاز  تَرر افقنثٚئؼ افتل ـنٍٝ تٌٚظ

اشتخدام افًْٚء ذم افدظٚرة حتك مـ ؿٌؾ افٔٓقديٚت ؾ٘ن ؿهص افتقراة ؾٔٓٚ مٚ ينٓد هلذا، ودهٚؿْتٓؿ يرون جقاز 

هل ؿهٜ أشتر افتل دؾًٝ دِؽ ؾٚرس هذا افًٍؾ ـام هق منٓقر بغ افْٚس، وأصٓر ؿههٓؿ افتل حيتجقن هبٚ 

مـ ؿٌؾ أحد أحٌٚرهؿ فتًٓٔؾ حٔٚهتؿ وهذه افَهص افتل حيتجقن هبٚ إٕام متٝ بًد افًٌل افٌٚبع وٓ ؿهص هلؿ 

 تنٓد هلذا افٍجقر ؿٌؾ ذفؽ.

ؾٚإلؾًٚد ذم إرض هق ضريؼ ظِقهؿ، وشٌٛ ذفؽ٧ أي اشتخدام افًٍٚد فِقصقل إػ اهلدف أن أهداف افٔٓقد   

ًٚ هلؿ، واخوٚع افتٚس ظٌٔدًا هلؿ، وهذا اإلظتَٚد تنٓد بف حً ٛ مًتَدهؿ أمر ظئؿ، وهق جًؾ إرض مُِ

ٕهقص تقراتٜٔ ـثرة، ومع هذا اهلدف افٌُر إٓ أن افٔٓقد ظٚجزون ظـ حتَٔؼ هذا اهلدف بًٍٖٕٓؿ وذواهتؿ 

وافقصقل إػ أهداف مًتَدهؿ بٚفٌٌِٜ وذفؽ ٕمريـ٧ أوٓمهٚ ؿِتٓؿ افًدديٜ افتل متًْٓؿ مـ ادقاجٜٓ وافَتٚل 

وافَقة، وهذا ٕراه افٔقم حََٜٔ ؾ٘ن ؾًِىغ ـِٓٚ مع صٌرهٚ ذم ادًٚحٜ إٓ أهنؿ ظجزوا ظـ مِئٓٚ مع اشتَدامٓؿ 

أصٌٚه افٔٓقد ممـ ٓ يًسف دهٚؿْتٓؿ بٔٓقديتٓؿ، إٓ أن مًٚحٜ هذه إرض افهٌرة جدًا ؿد ـزت ظِٔٓؿ، ممٚ 

ٚشٔقن إػ َٕض مًتَدهؿ افتقرايت بٖن يتَدمقن إػ إمٚم دون تراجع، وؿد حهؾ تراجًٓؿ اوىر دهٚؿْتٓؿ افًٔ

مرارًا حغ ختِقا ظـ شْٔٚء وهل أرض مَدشٜ ظْدهؿ بؾ هل مـ إرض ادقظقدة، ؾ٘ن آرض ادقظقدة ظْدهؿ 
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افتقارة، بؾ  فًٔٝ ؾًِىغ ؾَط بؾ هل مـ افْٔؾ إػ افٍرات، وهذه إرض ادقظقدة فًٔٝ ـؾ هدؾٓؿ ذم

ظَٔدهتؿ أن إرض، ـؾ إرض مِؽ هلؿ، وأن افٌؼ، ـؾ افٌؼ خدم وظٌٔد هلؿ، فُـ مقضٖ افَدم هلذا اهلدف 

هق ؾًِىغ نثؿ أرض ادًٔٚد، ومع ذفؽ ؾ٘هنؿ ظجزوا بَقهتؿ ظـ اإلحتٍٚظ بًٍِىغ وذفؽ فَِٜ ظددهؿ. هذا مع 

ًٚ وًٕاًل، ٓ بُقهنؿ أهؾ مًتَد، وفذفؽ أن ديْٓؿ ديـ ظْكي، وإهلٓؿ افذي يًٌدوٕف خٚص هبؿ ب هٍتٓؿ صًٌ

ديْٓؿ ؽر تٌنري، وؽر دظقي، حتك إن صٍٜ افٔٓقديٜ ظْدهؿ ٓ ٕزول حتك فق أحلد ادرء وإُٔر اإلفف وشٛ 

ديْف وـؾ ديـ ـذفؽ، واإلحلٚد ذم افٔٓقد افٔقم أـثر مٚ يُقن بغ أهؾ افُتٚب، ومع ذفؽ يَقل أحٌٚرهؿ أن هٗٓء 

 ٓ تٌٔر فهٍتٓؿ حتك فق ؽروا ديْٓؿ.هؿ هيقد و

     :ًٚ إهنؿ وإن ؿٚتِقا ؽرهؿ، وإهنؿ وإن ؽٌِقا اجلٌْٚء أمثٚهلؿ أو ؽٌِقا افٍٚشديـ مثِٓؿ إٓ أهنؿ مقصقؾقن ذم  -نثٕٚٔ

ڄ﴿ـتٚب اهلل بٖوصٚف متْع حتَٔؼ أهداؾٓؿ وذفؽ بَقفف ڦ  ڦ  ڦ  وفٌِقغ هذا اهلدف  ﴾ ڦ 

إلتهٚف هبذا افقصػ اخلًٔس، وهٚ ٕحـ ٕراهؿ افٔقم مع ؿقهتؿ ادٚديٜ إٓ إٔف مل مـ افٌٌِٜ ظذ أخريـ ٓ جيقز ا

حيهؾ هلؿ افٌٌِٜ ظذ أخريـ بحروب حََٜٔٔ بؾ مـ ؿرأ واؿع حرهبؿ إوػ ؿٌؾ ؿٔٚم دوفتٓؿ نثؿ حرهبؿ افثٕٜٚٔ ذم 

ٚدة ذم ادَٚبؾ هؿ أهؾ دخقل ادًجد إؿل ظِؿ بَٔغ أن خهقمٓؿ مل حيٚربقا بؾ وفقهؿ إدبٚر، مع أن افَ

تقاضٗ مع افٔٓقد ذم حتَٔؼ ؽٌِتٓؿ، ؾٖهؾ ؾًِىغ مًْقا مـ ـؾ وشٚئؾ افَتٚل، إذ ـٚن اإلٕجِٔز وهؿ هْٚ ذم هذه 

ڳ﴿أيٚت ادقصقؾقن بَقفف تًٚػ ڳ  يَتِقن ـؾ مًِؿ يَتْل وفق رصٚصٜ ؾٚرؽٜ، نثؿ إن مـ ؿر  ﴾ ڳ 

د ادحٔىٜ بًٍِىغ ددهؿ بٚفًالح ظِؿ أي خذٓن حهؾ هلؿ، حتك شرة ؿٚدة أهؾ افٌالد ذم اشتٌٚنثتٓؿ بَٚدة افٌال

ًٚ ومدادًا فف رد ظِٔف:  إن اخلٌٔٞ ظٌِد اهلل بـ احلًغ حٚـؿ ذق إردن دٚ شٖفف ادٍتل احلٚج أمغ احلًْٔل شالح

ذم  يؿصالوٓ رصٚصٜ واحدة، ووؿٚئع خٕٜٔٚ هذا احلٚـؿ ؿد صٓد هبٚ أصحٚهبؿ مـ افٔٓقد ـام يهػ ذفؽ ايٍل 

إذ ـنػ ؾٔف وبٚفقنثٚئؼ ـٔػ أن افًٚئِٜ اهلٚصّٜٔ ومْذ مٗشس ذق إردن ظٌد اهلل  ))تقاضٗ ظز إردن((ـتٚبف 

بـ احلًغ وهل خْجر مًّقم ود أهؾ ؾًِىغ، وأن ظالؿٜ هذا افرجؾ مع ؿٚدة افٔٓقد أونثؼ مٚ تُقن، وؿد شٚر 

،وؿّٜٔ هذيـ  ))أشد إردن ((ٔٓقدي شرتف ذم ـتٚبفحٍٔده ظذ شْْف مـ هذا افتقاضٗ ـام ـنػ هذا ادٗرخ اف

ًٚ فًٚئِتف،  افُتٚبغ تُّـ بٚفقنثٚئؼ ٓ بٚٔراء، مع أن هذا افٔٓقدي هق افذي اختٚره ادِؽ حًغ بـ ضالل مٗرخ
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وهق ظْدمٚ يتُِؿ ظـ ادِؽ يتُِؿ بحٛ وصٌػ، ومٚ يُنٍف مـ ظالؿٜ إٕام يريد افتدفٔؾ بف ظذ حًـ افًالؿٜ بغ 

 ئِٜ اهلٚصّٜٔ وافٔٓقد. افًٚ

ًٚ مـ هذا افقوع وبّثؾ هذا افتقاضٗ، ومـ ؿرأ مٚ ـتٌف صٚحٛ    شَقط ((وخٚرج إردن ـٚن إمر ؿريٌ

ًٚ بٚفًُْٜ، ومٚ ـتٌف ظٌد اهلل افتؾ ذم ـتٌف ظام شّٔٝ بٚفٌُْٜ ؿٌِٓٚ فتدل ظذ أن إمر مل  ))اجلقٓن ؾٔام شّل ـذب

 هؿ، بؾ إن وصػ احلٚل هق تقفٜٔ فِدبر وؾَط.يُـ ؾٔف نثّٜ حروب بغ افٔٓقد وؽر

ومـ ؿرأ شرة مجٚل ظٌد افْٚس ـذفؽ وضريَٜ إدارتف فِكاع مع افٔٓقد ٓ يُٚد ينؽ أن افرجؾ متقاضٗ مًٓؿ   

ذم ـؾ مٚ صْع، ومل يُـ فّٔرر إجرامف ظذ إمٜ يقمٓٚ وإػ يقمْٚ هذا إٓ بًٌٛ خىٚبف افُٚذب وـِامتف اجلقؾٚء، 

 ع وإحداث ؾٓل ظذ افود مـ ذفؽ.أمٚ افقؿٚئ

وأمٚ مـ ؿٌِف مـ اخلديقيغ ذم مك ؾِؿ يُـ هلؿ ـٌر اهتامم بًٍِىغ وٓ بؤٚظٓٚ، وتدؿٔؼ افْير ذم تِؽ   

ادرحِٜ فٔدل ظذ أن ادرء يُٚد يّقت ؿٓرًا وهق يرى أهؾ ؾًِىغ ٓ يُٚدون جيدون افرصٚصٜ ذم مًرـٜ ٓ تَقم 

 إٓ مـ ضرف واحد.

راؿٛ احلٚل افٔقم مـ خًٜ وٕذافٜ وتقفٜٔ فِدبر وبٔع فِديٚر مـ ؿٌؾ حُٚم بالد ادًِّغ يًتىٔع أن يتهقر  ومـ  

 ـٔػ ـٚن احلٚل ذم مٚ شٌؼ ظْد دخقل افٔٓقد إرض ادٌٚرـٜ نثؿ مٚ تالهٚ مـ دخقهلؿ ادًجد إؿل.

قل إػ أهداف مًتَدهؿ وٓ إػ ٌٕقءات ؾٚفَهد أن افٔٓقد بًٚمِٓؿ افًددي وظٚمِٓؿ اخلَِل ٓ يًتىًٔقن افقص  

ًٚ، وفذفؽ ٓبّد مـ افٌحٞ ظـ وشِٜٔ أخرى ؽر ادقاجٜٓ ذم افقصقل إػ ٌٕقءات  افتقراة، وهؿ يًِّقن هذا حَ

ًٚ هلؿ، وهذه افقشِٜٔ هل اختٚذ ضرق ادُر واخلداع واإلؾًٚد حتك يتحَؼ  افتقارة بِّؽ إرض وتًٌٔد افٌؼ خدم

 هلؿ ادراد.

 -إمٔغ; افٌقئؿ–ع أخر ؾٌخوق  

ًٚحيهالمتىٚؤمهٌِِقؽٖهداؾٚدًتَدوٌٕقءاتٚفتقراةافُٚذبٜ،وفذفُّْديْٚفٔٓقدافتخٚفًٍّ بٚدٚفقافًْٚء،وابتزازمهٖخالؿٔ

 .افَقي،وافتذفِِٓحتٔٔتحََٚدراد
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ِدات، وؾٔف ؾٓذا هق افًٍٚد افذي يتحَؼ بف افًِق، ؾٓق مَدمتف وهق شٌٌف، وهذا افذي تَدم حيتٚج إػ ـتٛ وجم  

ـتٛ افُثر ومٚ ؽٚب أـثر، ومـ ذط افْٚطر فميٚت افتل تتُِؿ ظـ افتٚريخ وافقؿٚئع أن يًِؿ هذه افقؿٚئع، وأن 

يٌك أحدانثٓٚ وبقاظثٓٚ وشرورهتٚ وإٓ شٔخىئ ذم ؾٓؿ أيٚت، وفذفؽ ؾّخٚفٍٜ افًِػ ذم تًٍر آيٚت افقؿٚئع 

ًٚ ظـ شْـ اف تًٍر، ؾ٘ن افًِػ وإن ؾنوا أفٍٚطٓٚ إٓ إٔف ئٌٛ ظْٓؿ وؿٚئًٓٚ وافتٚريخ ٓ يًّد بدظٜ وٓ خروج

وصقرهتٚ، وهذا افذي ٕحـ ؾٔف مـ هذا افٌٚب، ؾال يَقن أحد هذا تًٍر حمدث أو بدظل دجرد إٔف خٚفػ مٚ ؿٚفقه 

 اإلوىراب ذم ؿدياًم مـ ـقن افًِقيـ ؿد مؤٚ، ؾ٘هنؿ وإن ؿٚفقا هذا إٓ أهنؿ مل يتٍَقا ظذ تًْٔٔٓام وهذا يدل ظذ

حتديد إحداث وافقؿٚئع وظدم افَٔغ، وفق ـٚن هذا افتًٍر مَْقًٓ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فقجٛ 

اتٌٚظف ودٚ جٚز ٕحد أن خيٚفٍف، ٕٕف ادًهقم صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومٚ يَقفف وحل مـ ظْد اهلل تًٚػ، أمٚ ؽره 

أؿرب افَٚئِغ بٚحلؼ، وإن ؾنوا بٕٚحداث دٚ هق تٚرخيل ؾٓق رأي خيىئ ؾٓؿ ؽر ذفؽ، ؾ٘ن ؾنوا بٚفٌِٜ ؾٓؿ 

ويهٔٛ، هذا وؿد ظِؿ افْٚس افٔقم خىٖ بًض ـٌٚر ادٍنيـ ذم أمقر ظذ هذا افْحق، وؿقهلؿ ٓ يٌٌْل أن يًّد 

ٍنيـ بٚفٌِٜ ؿقًٓ ذم افؼيًٜ، بؾ هق افٔقم ظذ مٚ طٓر مـ خىئف مردود وافؼيًٜ بريئٜ مْف مع ظِؿ هٗٓء اد

ًٚ فذفؽ ذم تًٍر  واحلديٞ وأنثٚر، وذفؽ ـَقهلؿ ذم ظّر افدٕٔٚ، أو ظّر هذه إمٜ حتك إن بًوٓؿ أجرى حًٚب

.ًٚ  ونثٌٝ افٔقم خىٖ ؿقفف ئَْ

وهذا افذي أؿقفف هق خالف وؿقع مًٚين جديدة فميٚت دٚ يٌك افْٚس مـ ظِقم وأحداث مل تُـ ظْد افًٚبَغ،   

د يٍنوهنٚ ظذ مًْك يقاؾؼ فٍظ أيٜ ؾٔهح ؿقهلؿ مـ بٚب نثؿ تٖيت افقؿٚئع فتثٌٝ مًٚين جديدة ؾ٘ن إوائؾ ؿ

ں﴿أخرى ٓ ختٚفػ مٚ ؿٚفف افًٚبَقن ـَقفف تًٚػ ں  ڱ  ڱ  ڱ  ؾ٘ن ادروي ظـ افهحٚبٜ مًْك  ﴾ ڱ 

ًْك آخر يًرؾٜ افْٚس، صحٔح، وفٍظ أيٜ حيتِّف، وؾٔف مٚ تَهده مـ إطٓٚر ؿدرة اهلل تًٚػ، هذا وؿد طٓر فميٜ م

 وٓ تْٚؿض بغ ادًْٔغ. 

ًٚ ذم افًٌَغ ؾِٔس    وفًِٔؿ أن هذا احلديٞ ذم خمٚفٍٜ مٚ يَقفف افًٚبَقن إٕام هق ذم ؽر افؼظل، ؾ٘ن مٚ مل يُـ ديْ

خر مٚ مل هق افٔقم ديـ، وٓ جيقز إحداث أؿقال أخرى ؽر مٚ ـٕٚقا ظِٔف، وأمٚ ذم إمقر افَدريٜ ؾٓذا ؿد يًِؿ ادتٖ

پ ﴿يًِؿ ادتَدم ؾٔام مهدره افْير، ؾ٘ن مـ ظِؿ افٔقم ؿٕٚقن افًٌْٜٔ ٓ يوىر إػ تٖويالت افًٚبَغ ذم ؿقفف

ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ائ ﴿أو ـَقفف تًٚػ ﴾ پ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې ې 
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وئ ەئ  ؾ٘ن ؿٕٚقن افًٌْٜٔ يؼح هذا ظذ أتؿ وجف مـ ؽر اوىرار خقض ذم خالف إوائؾ وٓ  ﴾ ەئ 

 ًر صٌٔٓٚ افٌِقيٜ. اوىراهبؿ ذم تٍ

وهذا ادًْك افذي ؿِْٚ مـ حٚجٜ ادٍن فِتٚريخ ومًرؾٜ افقؿٚئع وتتٌع إحداث يًْل وجقبف ظِٔف، ؾ٘ن ـٚن مٚ   

يٍنه مـ ؿرآن وشْٜ يتًِؼ بقاؿًٜ ادًٚس يًْل أن يُقن بهرًا بحٚل زمٕٚف، وبام يدور ؾٔف، ؾِٔس افديـ ورق دٚ 

ٱ ﴿ْٚك مـ أيٚت هل حديٞ دٚ شٖٔيت ـٓذه أيٚت افتل ؿدمْٚ وـَقفف تًٚػمٙ، بؾ هق فِقاؿع، بؾ إن ه

ڀ ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ، ؾٓذه يَهد هبٚ أهؾ افردة مـ ؿقم ﴾ٻ 

مًِّٜٔ وؽرهؿ ـام ؿٚل بًض أهؾ افتًٍر، وآيٚت اإلخٌٚر افٌٌٜٔٔ وـذا إحٚديٞ ؾٔٓٚ مًٚين ذظٜٔ دـ تٖمِٓٚ، 

بؾ يًْل أن ؾٔٓٚ مٚ يدل ظذ مٚ يًْل ادًِؿ مـ مقؿػ، ؾٓذه أيٚت مـ شقرة  ٓ يًْل أن إخٌٚر أحُٚم،

اإلهاء ظذ ادًْك افذي تَدم تٌغ وجقب اجلٓٚد ذم هذا افًِق، وأن مـ أوؿٍف ب٘حلٚؿف بام شَٔع مـ ظًٔك ظِٔف 

ًٚ، ظذ مٚ ؾٔف  جٓؾ بٚفقاؿع ـذفؽ وبًرة افًالم مـ ترك اجلٓٚد واإلفتجٚء إػ افىقر جٚهؾ بديـ اهلل جٓاًل مرـٌ

 افتٚريخ.

  -ًٕقد إػ مٚ ٕحـ ؾٔف:   

ؾَد تَدم أن مـ أشٌٚب تَديؿ افًٍٚد ظذ افًِق هق ظيؿ افًٍٚد ظذ افًِق، وهذا مًْٚه هْٚ مٓؿ جدًا مع     

وحغ يٌْف اؿساهنام، ؾ٘ن بًض مـ إتًٛ فِديـ وافدظقة إػ اهلل ذم زمْٕٚٚ يدظق إػ اإلصالح ٓذايت واإلجتامظل، 

إػ وجقب مقاجٜٓ افًِق، وهل مقاجٜٓ ٓ تهح إٓ أن تُقن بٚفَقة ،إذ مقاجٜٓ افًٍٚد يُّـ أن ُيرد بًوف 

بٚفدظقة ؾًٔتجٔٛ هلٚ افًٌض دون إـثر، وأمٚ افًِق ؾٓق حٚل ٓ يزال إٓ بًّْٚه وهق افَقة واف٧ٌٌِٜ أؿقل: حغ 

افؼظٜٔ وافقاؿًٜٔ ؾ٘هنؿ هيربقن مـ هذه افدظقة بحجٟ توحؽ يىٚفٛ هٗٓء بدظقة إمٜ دقاجٜٓ افًِق بٚفىرق 

افثُذ، شقاء مـ جٜٓ افؼع أو افًَؾ، وادْهػ مـ أهؾ افًَقل يدرك أن افًٍٚد مرتٌط بٚفًِق، وإٔف ٓ زوال 

فًٍِٚد إٓ بزوال افًِق مًف، وفذفؽ ٕهنؿ يديّقن ظِقهؿ بٚفًٍٚد، وبًِقهؿ هذا يتحَؼ هلؿ وشٚئؾ افًٍٚد، 

ٌح وفقج افًٍٚد ذم إمؿ وافنًقب أشٓؾ، وأصحٚب افًزائؿ اخلٚئرة وافؤًٍٜ وافٍْقس ادؼبٜ بحٛ ؾٔه

إٓ افَالئؾ مـ أصحٚب اإلرادات ومحِٜ افَٔؿ ووارنثل افٌْقة، ادٚل تُقن صٔدًا شٓالً هلؿ، وهؿ ظّقم افٌؼ 
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يُّـ حتَؼ افًِق فِٔٓقد إٓ بًٍٚد محرهؿ ؾٚفًالؿٜ بغ افًٍٚد وافًِق ظالؿٜ تٌٚدفٜٔ بًد افقصقل فًِِق، ـام ٓ 

وظٌٔدهؿ، وبزوال افًِق يزول ؾًٚدهؿ افٌُر، وفذفؽ ؾٚفقاجٛ مقاجٜٓ إمريـ حغ وجقدمهٚ، أي مقاجٜٓ 

 افًٍٚد بٚفدظقة وافٌالغ ومقاجٜٓ افًِق بٚجلٓٚد وافَقة حتك يتحَؼ زوافف ب٘ذن اهلل تًٚػ. 

ّف مـ جٜٓ ادٚل وذفؽ ظـ ضريؼ افربٚ وافتجٚرات ادحرمٜ ـٚفَامر ومـ تٍُر ذم واؿع افًٍٚد جيد أن أظي  

﮳ وافدظٚرة، وهذا إمر وهق افربٚ هق بٚهبؿ إول ذم حتَؼ افًِْٜ ظِٔٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ﮲  ۓ  ۓ 

          ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮸ ﮹  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴ 

           ٜ فَقفف ﴾  ،وظٚمل افربٚ وشٔىرة أهِف ظذ افًٚمل هل افهقرة افقاؿًٔ 

ڈتًٚػ﴿ ڎ  ﴾  ، ؾٚفًٚمل يّق ظذ ظّدتف، وافْٚس خٚوًقن حلٛ افنٓقات، وبٚدٚل ُتًّر إمؿ ذم ڎ 

ۈأـثرهٚ أشرة ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴾  ؾ٘ن ادٚل ؿقام احلٔٚة، وحغ حتتٚج ڭ 

هٚ، وإصالح افًٚمل ٓ يُقن إمؿ هذا افَقام ؾ٘هنٚ تهٌح ؿٚئّٜ بٌرهٚ مـ مٚفُل إمقال، ؾًٔٓؾ ؿٔٚدهتٚ وأه

مـ خالل ٕيّف افٍٚشدة، وٓ مـ خالل صْٚئع أهِف مـ وشٚئؾ، بؾ بٚخلروج ظذ ّٕط ادقجقد، وبٚفتّرد ظذ 

أشٚس وجقده، ومـ تٍُر ذم افًٚمل رأى ظدم إمُٕٜٚٔ اإلصالح مـ خالل ؿقإغ أهِف افٍٚشديـ مـ شٔٚشٔغ 

ٌر ادجٚهديـ ذم إرض دمدهؿ ظذ حٚفغ٧ إمٚ افٖٔس مـ اإلصالح، واؿتهٚديغ، بؾ بٚخلروج ظِٔٓام، وفذفؽ ؾ

وهذا افٖٔس يدظقهؿ إػ أحد حٚفغ٧ إمٚ اإلظتدال وافدظقة إػ اإلٍُٕٚء ظذ افذات افٍرديٜ أو افًٚئِٜٔ، وإمٚ 

ضرهٚ وؿقإْٔٓٚ بٚفدخقل مع افٍٚشديـ حتك افثامفٜ، وأمٚ احلٚفٜ افثٕٜٚٔ ؾٓؿ وّـ ؿقإغ اجلٚهِٜٔ، وحتٝ شٍَٓٚ وأ

يزيِقن بًض إوشٚخ هْٚ أو هْٚك، مع أن إصؾ ًٍٕف ؾٚشد وٓ يُّـ إصالحف، ومـ ـٚن أصِف ؾٚشدًا ؾ٘ن 

إزافٜ بًض إوشٚخ مـ افٍروع رضب مـ افًٌٞ وإوٚظٜ فِقؿٝ واجلٓد، وادٓديقن ذم هذا افٌٚب هؿ افْزاع مـ 

وٓ يهِح هلذه احلٚفٜ إٓ افزهٚد أصحٚب اإلرادات ذم افٌَٚئؾ، ممـ خرجقا ظـ أضر أهؾ افًٍٚد وؿقإْٔٓؿ، 

 افتٌٔر وادقاجٜٓ.

ؾالبّد مـ مقاجٜٓ افًِق وأدواتف مـ أهؾ افًٍٚد مـ مرتديـ ومْٚؾَغ، إذ فق شَط هٗٓء ؾ٘ن ذهٚب ظِق افٔٓقد    

گ أمر تٚبع فف، ؾًِقهؿ إٕام هق بحٌٚل ؽرهؿ، وأمٚ هؿ ؾٓؿ ظذ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ گ  گ  ﴾  ڳگ 
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ووؿٚئع احلٔٚة تنٓد هلذا، ول يٌرٕؽ هذا اخلْقع مـ ادْٚؾَغ وادرتديـ، ؾ٘ن مٚ يَقفقٕف هق تزير خلًتٓؿ وجٌْٓؿ 

وتقاضئٓؿ مًٓؿ، وجمّقع إمٜ إٓ مـ رحؿ اهلل ؿد أصٚهبؿ افقهـ ;حٛ افدٕٔٚ، وـراهٜٔ ادقت، وافًجٔٛ أن 

فْٚس محٚشٜ ذم افدظقة إػ جٓٚد ظِق افٔٓقد ووجقدهؿ ذم ضقائػ افًّؾ افًٔٚد مـ ادًِّغ يُقٕقن مـ أصد ا

ادًجد إؿل، ؾ٘ذا دخِقا ذم شِؽ افَرب مـ ادرتديـ وادْٚؾَغ وخدمٜ افٔٓقد مـ افْهٚرى وؽرهؿ حْٔٓٚ 

ـ تِغ ظٌٚراهتؿ، ويهٌحقن ظذ مًٚؾٜ ؿريٌٜ مـ تزير ترك اجلٓٚد هلٗٓء ادرتديـ وادْٚؾَغ، إذ يدخؾ ظِٔٓؿ افقه

ًٚ ٕمقاهلؿ افتل  مثِٓؿ، ويهٌح اجلٓٚد إؾًٚدًا فرؽد افًٔش افذي ئًنف ادأل ادسؾقن مـ أهؾ بالد ادًِّغ، ومذهٌ

هل ذم احلََٜٔ جزء مـ حٌؾ افْٚس افذي يًتّد ظِٔف افٔٓقد ذم تَقيٜ ظِقهؿ وؾًٚدهؿ ذم إرض، ؾٖمقال هٗٓء 

ف ظذ مِذاهتؿ ومنٓقاهتؿ وافتل هل أؿرب إػ ادًٚيص مـ ادسؾغ فًٔٝ هلؿ إٓ مـ جٜٓ آشؿ ومٚ يؤًقٕ

 اجلقاز، وحََٔتٓٚ هق مٚل افٔٓقد ذم ظِقهؿ وؾًٚدهؿ.

وحٚل افٔٓقد مـ افًِق ذم إرض ذم ؽر ادًجد إؿل ومٚ حقفف هق مٚ يّد وجقدهؿ ؾٔف، ؾٓؿ ذم ادؼق   

ٔىرون ظذ وشٚئؾ اإلظالم، وهل وشِٜٔ صْع وادٌرب ئًىرون ظذ ادٚل وهق ظامد إحزاب افًٔٚشٜٔ، ويً

افرأي افًٚم وافَرارات، وهذا فٔس مـ افقهؿ ـام يريد ادْٚؾَقن مـ شحرة افؼ ذم بالدٕٚ تهقيره حتٝ اإلشتٓزاء 

مـ ﴿ٕيريٜ ادٗامرة﴾  ،ؾ٘ن هذا اإلشتٓزاء هق جزء مـ خىٜ اخلهؿ ذم رضب أهؾ افقظل وافٌهرة، حتك يهٌح 

 وحقـٜ فِْٚس.افَٚئؾ بٚحلََٜٔ أ

* مع ))!! وحََٜٔ إمر وواؿًف أن ادٚل افٔٓقدي، وتٌٌِؾ إؾُٚر افًْكيٜ افَٚئّٜ ظذ تًئؿ اجلْس افٔٓقدي  

ًٚ بؾ هل ديـ ومًتَد أو افتل تَقم ظذ صًقر افنٍَٜ ظِٔٓؿ فتٚريخ صًقهبؿ ذم ذبح  ((أن افٔٓقديٜ فًٔٝ جًْ

ٌقئؿ ; إمٔغ مَٚصد افٔٓقد ذم بِقؽٓؿ ٕهداف مًتَدهؿ وٌٕقءات افٔٓقد واحتَٚرهؿ تٗدي إػ تٍْٔذ هٗٓء اف

 افتقراة.

ڑوؿقفف تًٚػ﴿   ژ  ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ تًٚػ ذم ژ  ﴾  ؾٔف مًْك افؼ، ٕن افًِق ذم افَرآن فٔس ممدوح

ۆئشقرة افَهص ﴿ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴾ ؾٚفًِق يوٚد اإليامن ې 

، بؾ هق مًْك آخر، وصقره مذـقرة ذم افَرآن ـام ؿٚل تًٚػ ظـ ظدو وافتَقى، وفذفؽ فٔس هق افتُّغ وافْك
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﮺ ﮻ اهلل ؾرظقن﴿ ﮹  ﮸  ﮷  ﮵ ﮶  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

﯁ ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﴾  ؾٚفًِق ؿريـ افًٍٚد وافٌٌل وافيِؿ وافُز، ؾ٘ن ادٗمـ وإن متُـ وإتك إٓ إٔف ﮼ 

ڎ ٚل اهلل تًٚػ﴿ٓ يٌٌل ذم إرض، وٓ ييِؿ أخريـ، وٓ يًٍد ذم إرض بؾ هؿ ـام ؿ ڎ  ڌ  ڌ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ ک  ژ ڑ  ژ  ڈ  ﴾  وفذفؽ ٓ ڈ 

يُّـ ٓمرئ وفىٚئٍٜ ظذ مًْك اإليامن إٓ مـ ـٚن صٍتٓٚ ؿٌؾ افتُّغ ـذفؽ٧ أي إؿٚمٜ افهالة وإيتٚء افزـٚة 

 وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.

وقع ؿد يُقن فَقة وؽٌِٜ ؾَٔٓر افؤًػ وحٚل افًِق يَتيض وجقد افىٌَٜٔ، أي ظٍٚل مًٍد وخٚوع فف، واخل  

وخيوع مع ـره وبٌض وإرادة تٌٔر ومقاجٜٓ، وؿد يُقن ٓشتّتٚغ وذفٜ واشتجٚبٜ ـام ؿٚل تًٚػ ظـ ؾرظقن 

ہوؿقمف﴿ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴾  وـَقفف تًٚػ ظـ خوقع اإلٕس افًٚبد ں 

ڳ فِجْل﴿ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ ک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ک اإلشتّتٚع مـ رهؼ ـام ؿٚل تًٚػ﴿﴾  هذا مع مٚ ذم اخلوقع وڳ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ک ﴾  فُْٓٚ إمزجٜ افٍٚشدة، وافٍْقس ادريوٜ افتل حتًـ هذا اخلوقع وافذفٜ واإلشتجٚبٜ فَٓر افيٚمل ک 

ادًتُز، ؾٔتحقل هذا اخلوقع ادريض إػ اشتّتٚع وفذة، ـِذة ادريض جيربف وأدف، وهذا هق واؿع إمٜ افٔقم، 

ًٚ ؾ٘هنٚ م ع خوقظٓٚ وذفتٓٚ وهقاهنٚ إٓ أن احلٚل أصد مـ ذفؽ إذ صٚر هذا اخلوقع وهذه افذفٜ واهلقان اشتّتٚظ

وفذة، بؾ صٚروا حيٚربقن بَقة ود حمررهيؿ، وـؾ ذفؽ خمٚؾٜ ذهٚب احلٔٚة وفَٔامت افذل افتل يَتٚتقن هبٚ، مع أهنؿ 

أوًٚف مٚ هؿ ؾٔف، فُْٓٚ هل ظْٔٓٚ ٍٕقس بْل  فق حترروا مـ ضقاؽٔتٓؿ حلهؾ هلؿ مـ ًٕٔؿ افًٔش وظزتف ورؽده

اهائٔؾ ذم خوقظٓؿ فٍرظقن وؿقمف، وإُٕٚرهؿ ظذ مقشك ظِٔف افًالم دظقتف هلؿ فِتحرر واإلًٕتٚق ؾَٚفقا 

ېفف﴿ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴾  بؾ إن حٚل إمٜ افٔقم أشقأ مـ حٚل بْل اهائٔؾ ؾ٘هنؿ ٓ ٴۇ 

ًٚ، بؾ هؿ ييْ قن إًٍٔٓؿ ذم أحًـ حٚل وأرؽد ظٔش، وهذا مْتٓك ادرض واجلٓؾ، يًدون مٚ هؿ ؾٔف افًذاب ظذاب

 ،ًٚ ويزداد افوالل والًٓ حغ يًْٛ هذا اإلشتّتٚع ادريض إػ ديـ يتٌع، ؾِٔهؼ بديـ اهلل واإلشالم زورًا وهبتٕٚ

ن ؾْٔتَؾ إمر مـ مرض إػ ذيًٜ وظَٔدة يَٚتؾ ظِٔٓٚ، وهذا أظيؿ مٚ يَع ذم إرض مـ افًٍٚد، ذفؽ ٕ
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ادًٚيص درجٚت إذ تٌدأ بٚفقؿقع مـ ادرء ظذ جٜٓ اجلٓؾ وافٌٍِٜ، نثؿ تزيد وتتُرر ؾتهٌح شّٜ ادرء وصٍتف، نثؿ 

ًٚ يتٌع وذيًٜ مَررة ـام ؿٚل اهلل ظـ ؿقم فقط دٚ دظٚهؿ فزواج بْٚتف ؾَٚفقا فف: ۅ ﴿ -جيٚهر هبٚ، إػ أن تهٌح ديْ

ەئ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ًٚ ۉ  وذيًٜ، وأمٚ افزواج ؾًّتُْر ؽريٛ،  ﴾  ؾَد صٚر افِقاط حَ

وهُذا صٚر اهلقان وافذفٜ واخلوقظِمخر ذيًٜ يزرهٚ أصحٚب إهقاء وادُٚشٛ افًٚجِٜ، ويًتجٔٛ هلٚ 

اجلِٜٓ وادَِدة مـ هبٚئؿ افٌؼ، وصٚر ادْٚؾح ظْٓؿ ظدوًا هلؿ، وادحرر هلؿ خهاًم، وإمر ـام ؿٚل 

ہتًٚػ﴿ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴾ .ں 

ڄاخلط مـ اهلقان مع احلٔٚة، وهق خط أظداء إٌٕٔٚء﴿ وهذا   ڦ  ڦ  ڦ  ﴾  يتْٚؿض مع ڦ 

خط افٌْقة افداظل إػ افتوحٜٔ بٚفٍْس وادٚل ذم شٌٔؾ احلؼ وؿٔؿ احلؼ، ٕن افَٔؿ أؽذ مـ ادٚل، وٕن احلؼ هق 

 أس وجقد افًٚمل، وٕن أتٌٚع إٌٕٔٚء يرجقَِٕٚء اهلل وافدار أخرة.

ن ذم إرض ـام ؿٙ اهلل تًٚػ، ؾًٔتجٔٛ هلؿ افوًٍٚء، وبًٍٚدهؿ يًٚؿقن إػ اخلوقع واهلقان افٔٓقد يًٍدو  

وافذفٜ، ؾ٘هنؿ وإن ربحقا صٓقة ظٚجِٜ إٓ أهنؿ خنوا إًٍٔٓؿ ـحٚل هبٚئؿ افٌؼ ذم ـؾ وؿٝ، وتنتد حَِٜ إمل 

ًٚ يتٌع، ويزر فف منٚيخ وأصحٚب ظ امئؿ، ويرون أن أظيؿ مٚ يقاجف بف هذا وادًٕٚٚة حغ يؼع اهلقان ويهٌح ديْ

افًٍٚد هق مًرؾتف واحلديٞ ظْف ظذ وجف اخلقف واجلٌـ مـ مقاجٓتف، ؾ٘ن شئؾ ظـ مقاجٓتف أوـؾ أمر إزافتف إػ 

مـ يًِؿ هق ؿٌؾ ؽره إٔف حٌؾ هلذا افًٍٚد وإٔف شٌٛ مـ أشٌٚب حتََٔف ذم إرض٧ أي ب٘شْٚد أمر مقاجٓتف إػ 

، وواؿع ظِق افٔٓقد وؾًٚدهؿ مرتٌط هبذا احلٌؾ مـ إؿقيٚء ذم خٚريٟ بالد ادًِّغ مـ ادرتديـ مـ احلُٚم

ٕهٚرى ومِحديـ وؽرهؿ، وبحٌؾ مـ إتٌٚع افٌٓٚئؿ مـ ادرتديـ ذم داخؾ بالد ادًِّغ، وٓ اشَٚط فًِق 

ٌٓٚئؿ مـ ادرتديـ، ودم افٔٓقد واؾًٚدهؿ إٓ بّقاجٜٓ هذيـ احلٌِغ، ؾهٔٚيص افٔٓقد افٔقم حمٌّٜ مـ جدر اف

ودظؿ افُٚؾريـ إصِٔغ، ؾْٚس يىٌِقن اإلٕتهٚف مـ افٔٓقد وطِّٓؿ بٚإلرمتٚء ذم أحوٚن إؿقيٚء ـٔٓقد 

فٔهروا شقاًء، وٕٚس يىٌِقن اصالح واؿع افًٍٚد بٚفنُقى إػ هبٚئؿ افٔٓقد مـ ادرتديـ، وفق ؿٔؾ فًٚؿؾ وجقد 

حغ تؤع مًٚمل افٌْقة، ويًتُّـ اجلٌـ وافنٓقة ذم افٍْس افٌؼيٜ ؾ٘هنٚ هذا افتهقر فًده مـ ادًتحٔالت، فُـ 
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ېشتَقل بٖصد مـ هذا وهل افتل ؿٚفٝ ؿٌؾ ﴿ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴾  ،وهق افذي جٚء ٴۇ 

 إلَٕٚذهؿ مـ اهلقان افذي ئًنقٕف، وهذا افَقل ظْٔف يَقفف هٗٓء افٔقم.

ڳ يت ذم افًقرة بًّْٚه افؼظل ذم ؿقفف تًٚػ﴿هْٚ بًّْٚه افَدري، وشٖٔ ((افَوٚء))جٚء   -ؾٚئدة:   ڳ  ڳ 

ڱ ڱ  ًٚ مٚ يقجد ذم افًقرة ڱ  ...﴾  وهذا افتْقع افؼظل ذم افٍِظ افقاحد يقجد ذم افَرآن ـثرًا، وؽٚفٌ

﴾  ؾٕ٘ف أتك بًّْٚه افؼظل وبًّْٚه افَدري ذم شقرة واحدة هل شقرة يقشػ، ؾٍٔٓٚ ڈافقاحدة ـٍِظ ﴿

ک  ذ فًٚن يقشػ افهديؼ ظِٔف افًالم﴿بًّْٚه افؼظل ؿقل اهلل ظ ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴾  ڈ 

ہ وبًّْٚه افَدري ذم ؿقل اهلل ظذ فًٚن يًَقب ظِٔف افًالم﴿ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴾  ؾٚحلُؿ افؼظل يَتيض اإلمتثٚل ہ 

 وافًٌٚدة، واحلُؿ افَدري يَتيض افتقـؾ. 

ًٚ ظذ مًْٚه افٌِقي دون افؼظل، ويُقن ذم افًقرة مٚ يٌغ هذا، ـام ذم شقرة وؿد يٖيت ذم افًقرة    افقاحدة فٍي

ژافْحؾ، ؾ٘ن اهلل ؿٚل﴿ ڈ  ڈ  ﴾  واإلحيٚء هْٚ بًّْٚه افٌِقي، ويًرؾؽ افٍرق بْٔٓام مٚ ؿٚل اهلل ذم أيٜ ڎ 

ڻ افثٕٜٚٔ مـ افًقرة ًٍٕٓٚ ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

وهل ٓ تٌغ  ،إػ افْحؾ ((وحٔف))أيٜ وجقه اإلختالف بغ وحل افٌْقة، وبغ مٚ ؿٚفف ظـ ﴾  ؾدفٝ هذه ۀ 

ًٚ متًددة دـ تٖمِٓٚ.  ًٚ واحدًا فسإختالف بؾ وجقه  وجٓ

 -اإلهاء–ؾٕ٘ف ذـر ذم هذه افًقرة  ((ظٌد))ـام فٍظ   

ڇ﴿ْقحًِٔٓٚفًالمبّرتٌتٔٓٚفؼظٜٔوافَدريٜ،ؾَدتَدمٍّٔرتٌتٓٚفؼظٜٔ،وهّٔراتٔقدرجٚتُامذـرظْ ﴾ چ 

 افَدري. وشٖٔتٍٔٔٚٔيٜافثٚفٜٔبًّْٚه

ومحؾ بًوٓؿ ﴿ؿٙ﴾  هْٚ بًّْك أظِؿ وٓ تًٚرض، ؾَد يُقن هذا اخلز ؿد ذـره هلؿ إٌٔٔٚؤهؿ مـ ؿٌؾ ذم   

 أحٚديثٓؿ، ؾُٔقن افُتٚب هْٚ بًّْٚه افؼظل، وإول أؿقى واهلل أظِؿ.
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ڱ ؿقفف تًٚػ﴿   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ں ک  ڱ  ڱ  ڱ 

 ﴾ .ں

ًٚ فِٔٓقد، وؿد تَدمٝ    تَدم أن اخلىٚب مـ هْٚ فِّٗمْغ مـ أتٌٚع افٌْل حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وفٔس خىٚب

مقإع محؾ هذا اخلىٚب فِٔٓقد، وإذ ؿد صح بٚفدٓئؾ إن صٚء اهلل تًٚػ إٔف خىٚب فًِِّّغ مـ أتٌٚع حمّد صذ 

متٝ وإَوٝ بّجلء أظداء اهلل افهٌِٔٔغ مـ أهؾ أوروبٚ إػ بالد اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ن وؿٚئع هذه أيٜ ؿد 

ڱ ادًِّغ، ووؿقع إمر مْٓؿ ظذ مٚ ؿٚل تًٚػ﴿ ڱ  گ﴾  وهذا افًٌٞ﴿ڳ  گ  ﴾  گ گ 

﮽ ـٚن مَدمٜ افًِق وافًٍٚد ودخقل ادًجد إؿل ـام تٌْٔف أيٚت افتٚفٜٔ ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ﮼ 

﯁ ﯀  ﮿   ﴾ .﮾ 

يٛ، ومٚ ؾٔف مـ أحداث وبٚفتٍهٔؾ يرى صدق هذه أيٚت ظذ هذا افقاؿع، إذ أن جملء ومـ تٖمؾ افتٚريخ افَر  

أويل افٌٖس افنديد إػ بالدٕٚ ـٚن مَدمٜ هذا افًِق ذم افًٚمل أمجًف، ومَدمٜ فدخقل ادًجد إؿل، ؾ٘ن متٓٔد 

أي مْذ دخقل افًِغ دخقل افٔٓقد فألرض ادٌٚرـٜ، وفًِّجد إؿل ـٚن مْذ أول دخقل هلؿ ذم بالدٕٚ، 

ٕٚبِٔقن إػ مك وبالد افنٚم، ؾ٘ن وظد ٕٚبِٔقن أشٌؼ بُثر مـ وظد بٍِقر، نثّؿ أن حدث مٚ حدث بغ افهٌِٔٔغ 

مـ اؿتتٚل وحرب، وـٚن بًض شٚحٚت هذه احلروب هل بالد ادًِّغ، واشتىٚع هٗٓء افًٔىرة ظذ ظّقم 

ڱ بالد ادًِّغ، وحتَٔؼ ؿقفف تًٚػ﴿ ڱ  هذه اجلِّٜ افَرإٜٓٔ مـ أيٜ تدل ب٘صٚرهتٚ أن ﴾  ،وڳ 

ادَهقد هبٚ ؽر ادًِّغ وؽر افٔٓقد، ؾٖمٚ أن افٔٓقد ٓ يدخِقن ؾٔٓٚ ٕن افٔٓقد مل يتحَؼ هلؿ هذا، ؾًِٔقا هؿ 

ڱ ظذ هذا افقصػ مـ افُثرة وٓ افٌٌِٜ افًدديٜ حتك يتحَؼ هلؿ ؿقفف﴿ ڱ  ﴾  ،ـام أهنؿ فًٔقا ظذ ڳ 

ڳ ًٚبَٜ مـ أيٜ﴿وصػ اجلِّٜ اف ڳ  ﴾  ،وإمٚ إن ادًِّغ ٓ يتهٍقن هبٚ ؾِٔس أهؾ اإلشالم إٓ أهؾ ڳ 

ڱ تِؽ افٌالد، وهؿ أهؾ افديٚر ؾال يتحَؼ ؿقفف﴿ ڱ  ﴾ ، وهذا اإلظساض ظذ ؿقل مـ يَقل إن ڳ 

 أيٚت خلز مًتٖٕػ ؽر شٚبؼ ظذ ٕزول أيٚت.
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 -إٕنٚءافِٓتًٚػ–واحلؼ   

گ گ ﴿ـامتَدم،وؿدحتٌََاموؿًٌٌِّْٜٕهٚريٖوروبٚظٌِٔالدادًِّغ،ووؿًٍَّٔٓقففأهنذااخلزمَدمٜفًِِق

ڳ د، وؾٔٓؿ ﴿ؾًٌّّٓقنثقّْٕخٚرجٚفٌال﴾  ﴾  ،إذ بف اشتىٚظقا ؽٌِٜ ادًِّغ وافًٔىرة ظذ بالدهؿ، مع ڳ 

جِٓٓؿ مٚ أصٚب ادًِّغ مـ ختِػ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ، ومـ ؿرأ ـتٛ ظِامء ادًِّغ هذه افٍسة ظِؿ مَدار 

بٚفديـ، وإدراس مًٚدف ؾٔٓؿ، إذ ظِقمٓؿ تَدم ظذ اخلراؾٜ واجلٓؾ واتٌٚع افٌدع إٓ افَِٔؾ، ويًتىٔع ادرء أن 

يٌك احلٚل ذم أمتْٚ ظْد ؿدوم افًِغ ٕٚبِٔقن ذم تٚريخ اجلزيت رمحف اهلل تًٚػ، وأمٚ حٚل إمٜ ظْد خوقظٓٚ دـ 

ذفؽ فىقل افًُؾ افذي أصٚهبٚ، حتك حتقل إػ ظجز صٌف تٚم ذم صٗون شّقا أبًد مٚ تُقن ظـ افتَدم وافتىقر و

ڱاحلٔٚة﴿ ڳ  ڳ  ﴾  ،وشتٖيت أيٚت ذم هذه افًقرة افدافٜ ظذ شْـ افقجقد وافٌٌِٜ، وهل شْـ ٓ ڳ 

 حتٚيب أحدًا.

گأمٚ ؿقفف تًٚػ﴿   ًٚ هلؿ، وفًؾ ذـر افًٌقديٜ هْٚ يْٚشٛ حٚل افَقم، إذ أگ  ًٚ ؿدري ن مٚ ﴾  ؾًِٔٝ إٓ وصٍ

فتزامٓؿ افًْـ افُقٕٜٔ ذم افقصقل إػ أهداؾٓؿ، إٕاموؿًٓذابًًٌٌٌقديتٓامفَدريٜ،وا -بٖشنديد–أظىقا مـ وصػ 

ًٚ فقصػ افًٌد افُقين.   ؾْٚشٛ افقصػ احلٚل، إذ خوقع ادرء حلُؿ اهلل افَدري ظذ وجف افهقاب جيًِف مًتحَ

گتٌْٔف: ؿقفف تًٚػ﴿ گ  رى ؽر افٔٓقد، وهذا بًد أن يتَرر ذم ﴾  يدل ظذ أن هٗٓء ؾرؿٜ أخگ گ 

ذهـ افْٚطر أن أيٚت خىٚب فِّٗمْغ ٓ فِٔٓقد، وأمٚ مـ جًؾ اخلىٚب ـِف فِٔٓقد ؾٕ٘ف يَر هبذه احلََٜٔ وفُـ 

 ترده ادًٚين افتل تَدمٝ وافالحَٜ.

ڳ ؾ٘ن تَرر هذا ادًْك وأن أيٚت مْذ ؿقفف﴿   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک  ک  ک 

ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  گب فِّٗمْغ ظِؿ أن هذا افقصػ ﴿﴾  خىٚڱ  ﴾  ـٚن فٌر افٔٓقد، وهق گ 

ًٚ مع افٍِظ.   مٚ ؿدمْٚه وصٓد فف افقاؿع افذي تىٚبؼ ـِٔ

ًٚ فِٔٓقد، ويَقفقن بٖن  أمٚ مـ ؿٚل إن هذه أيٚت ؿد ٕزفٝ إخٌٚرًا ظـ مٍٚض ؿد تَدم، وجيًِقن أيٚت خىٚب

ؿ ذم إرض، ؾٕ٘ف يرد ظذ هٗٓء بٚٔيٚت افَٚدمٜ، إذ إٔف فق هٗٓء افًٌٚد هؿ مـ أزال ظِق افٔٓقد إول وؾًٚده
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﮺ ﮻ ﮼  صح تًٍرهؿ ظذ هذا ادًْك دٚ اشتَٚم هلؿ ؿقفف تًٚػ﴿ ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ 

﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﴾  إذ مل حيهؾ هلٗٓء ادٍنيـ خز مٚض ؾَط يدل ظذ أن مـ أزال ظِقهؿ ﮽ 

رة هق مـ دخِف ادرة افثٕٜٚٔ، ـام يرد ظِٔٓؿ ـذفؽ إول هق مـ أزال ظِقهؿ افثٚين، وأن مـ دخؾ ادًجد أول م

ۀبَقفف تًٚػ﴿ ڻ ۀ  ڻ  ﴾  ؾِؿ حيهؾ ذم افتٚريخ ؿط أن وؿًٝ هذه أيٜ ظذ افٔٓقد، أي أهنؿ ڻ 

ظٚدوا إػ ظِقهؿ افثٚين بٚفُر وافٌٌِٜ وافَقة ظذ أظدائٓؿ ممـ أزافقا ظِقهؿ إول، وٓ صٚر فِٔٓقد ؿط هذا 

ھافقصػ﴿ ھ  ہ ہ  ہ   ﴾ .ہ 

ۓ ـام إن افًِق ذم إرض واإلؾًٚد ؾٔٓٚ ٓ يَٚل هلام ﴿   ے  ے  ﴾  ،ؾ٘ن اهلل ؿٙ أن يُقن ھ 

ۓ فِٔٓقد ؾًٚد ذم إرض مع ظِق، ٓ أن يُقن هلؿ ؽٌِٜ إيامٕٜٔ فَٔٚل هلؿ﴿ ے  ﴾  ؾُٔقن ھ ے 

ًٚ فدوام افْك وافٌٌِٜ، بؾ إن مـ أول أمرهؿ وإػ مْتٓٚه ذم هذا افَوٚء هق افًِق اد ًٚ وافًٍٚد هذا ذض ذمقم دوم

ذم إرض، ؾّـ اإلحًٚن هق إزافتف وافَوٚء ظِٔف، وفذفؽ ؾٕ٘ف يَٚل خلهقمٓؿ إن ـٕٚقا مًِّغ٧ وهؿ ـذفؽ 

﮴هْٚ بال ريٛ، ﴿ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴾  ؾٔدوم هلؿ اخلر بًدم ظِق افٔٓقد إن أحًْقا، ھ 

﮻ نثؿ إن أشٚؤوا وؿع ؿقفف تًٚػ﴿ ﮺  ﮹  ﮸  ٱ ًِّْل﴿﴾  وهْٚ يَع ؿقفف تًٚػ فِّ﮶﮷ 

پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾ .ٻ 

 

ھؿقفف تًٚػ﴿   ھ  ہ ہ  ہ  ۀ ہ  ڻ ۀ  ڻ   ﴾ ڻ 

تَدم أن هذا خىٚب فًِِّّغ مـ أمٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حهقل ؽٌِتٓؿ ظذ افٔٓقد ذم ظِقهؿ   

ذا إول، وهق هذا افذي ًٕٔنف افٔقم وهؿ ذم دخقهلؿ إول ذم ادًجد إؿل، وؿد تَدم افتٌْٔف ظذ امتْٚع ه

اخلىٚب فِٔٓقد، ٕن ؾٔف مًْك ادـ ظذ افًّْؿ افتل يتحَؼ هبٚ افٍوؾ واخلر، ٓ فٔحهؾ هبٚ افًٍٚد وافًِق 

ًٚ فِٔٓقد هق ظدم حتَؼ هلؿ هذا افقصػ أبدًا، ؾٚفذيـ يَقفقن  ادذمقم، وؿد تَدم إٔف ممٚ يّْع جًؾ هذه أيٜ وصٍ

ٚرـٜ ـٚن بًٌٛ افُرة مـ شٌٚهؿ إػ بٚبؾ، ؾ٘هنؿ رجًقا مـ بّٙ افًِق افثٚين ٓ يَقفقن إن ظقدهتؿ فألرض ادٌ
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بٚبؾ إػ ؾًِىغ﴿ ـام تَقل أخٌٚرهؿ ذم تقراهتؿ، وفٔس فِْٚس ذم هذا افٌٚب إٓ أخٌٚر افتقراة ظذ مٚ ؾٔٓٚ مـ 

ـّ ـقرش مِؽ ؾٚرس ظِٔٓؿ، ٓ فٌٌِتٓؿ ظذ افٍرس، ـام أن هذا افقصػ﴿ ہ  افتحريػ، بّ ہ 

ھومل حيهؾ أن صٚروا﴿﴾  فٔس هلؿ يقمٓٚ، ہ   ﴾ .ھ 

ًٚ فِٔٓقد افٔقم، ؾ٘ن افقاؿع ٓ يهدؿٓؿ، إذ مل حيهؾ هلؿ دخقل    أمٚ افذيـ جًِقا هذه أيٜ خزًا هلذا افًِق ووصٍ

إرض ادٌٚرـٜ وادًجد إؿل بًد إمدادهؿ بٚفٌْغ، بؾ واؿع احلٚل أن حهؾ ظِٔٓؿ مَتِٜ ذم أوروبٚ مـ ؿٌؾ 

ھؿ مَِتٜ، ـذفؽ مل يُـ دخقهلؿ بًٌٛ هذا افقصػ افَرآين﴿افْكاين هتِر وؿتؾ مْٓ ھ  ﴾  دٚ ہ 

تَدم مـ أن ؽٌِتٓؿ فًٔٝ إٓ بًٌٛ خٕٜٔٚ وخذٓن وجٌـ مَٚبِٔٓؿ، ؾٚٔيٜ وصػ فًِِّّغ ـام تَدم بٍوؾ اهلل 

ٚدهؿ ٔٓقد وؾًتُقهنذهٚٔيٜبنٚرةفًٍِِّّْٔٔزوافًِقاف -وهقـذفُٕ٘نٚءافِٓتًٚػ–تًٚػ، وإن ـٚن إمر ـذفؽ 

﴾  ،ؾٚفٔٓقد يُرون ظذ ادًِّغ، نثؿ تُقن ۀ بٖيدي ادٗمْغ، وذفؽ بٚجلٓٚد دٚ حتِّف افُِّٜ افَرإٜٓٔ ﴿

 ـرة ادًِّغ ظِٔٓؿ.

ھوافذي أظتَده ـذفؽ أن ؿقفف تًٚػ﴿   ھ  ہ ہ  ہ  ﴾  هق وصػ فِحٚل ٓ ہ 

ًٚ فٌٌِِٜ دٚ جٚء ذم احلديٞ افهحٔح : بؾ إٔتؿ ـثر، وفُُْؿ ؽثٚء ـٌثٚء أمـ ؿِٜ ٕحـ يٚ رشقل اهلل؟ ؿٚل ))ذض

،ـام أن افٌٌِٜ اإليامٕٜٔ ظذ إظداء فٔس هذا ذضٓٚ، بؾ إمر ـام ؿٚل تًٚػ ظذ فًٚن ادٗمْغ مع  ((افًٔؾ

ڑ ضٚفقت﴿ ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴾  ،وإن صح هذا ادًْك ؾٓق إخٌٚر ؿد وؿع أوفف ڌ 

ٔف وشِؿ افٔقم مـ ادٚل وإظداء، إٓ أن مٚ ؾٔف مـ بنٚرة وبًض مًٕٚٔف، ذفؽ دٚ ظِٔف وصػ أمٜ حمّد صذ اهلل ظِ

ھووظد مٍرح هق ؿقفف تًٚػ﴿ ھ  وهق ذم  ((افٍْر))﴾  ؾٓق وصػ فِّجٚهديـ، وذفؽ فقصػ ہ 

إؽِٛ يىِؼ ظذ رجٚل اجلٓٚد، نثّؿ إن ذـره بًد افٌْغ وـثرهتؿ يدل ظذ ادٌٚيرة، ؾًدد ادًِّغ وصػ فِحٚل، 

 ِّجٚهديـ مْٓؿ ممـ يَوقن ظذ ظِق افٔٓقد وؾًٚدهؿ ذم افٌالد.وـثرة افٍْر وصػ ف

وممٚ يُّـ اشتنًٚره مـ ـثرة افٍْر أن مِحّٜ افَوٚء ظذ ظِقهؿ فـ تُقن شِٜٓ وٓ هْٜٔ، بؾ شُٔقن ؾٔٓٚ   

فٔس دمٚء ـثرة، وؿتذ ـثر، وفذفؽ حيتٚج إمر إػ ـثرة افٍْر، ومـ دٓئؾ احلٚل أن شٌٛ هذا افَتؾ وافدمٚء 

ـثرة ادَٚبؾ٧ أي افٔٓقد، وٓ بٖشٓؿ ذم افَتٚل، بؾ ٕمقر أخرى٧ مْٓٚ وجقد هبٚئّٓؿ مًٓؿ مـ إمٔغ ;افٌقئؿ 
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افذيـ يْتكون هلؿ ويٖمترون بٖمرهؿ، ومْٓٚ امتالـٓؿ فًتٚد وأشِحٜ ؾٔٓٚ ؿقة افتدمر وافَتؾ وافٍتؽ، وهذا مٚ 

ھيًتدظل وجقد هذا افقصػ افَرآين فَِّٚتِغ﴿ ھ   ﴾ .ہ 

ودوفٜ افٔٓقد مل تُـ بحٚجٜ إػ ـٌر ظْٚء وؿتٚل ذم أول أمرهٚ، وؿد تَدم أن ؿقة افٔٓقد ذم افْنقء هق ؾًٚد   

مَٚبِٔٓؿ، فُـ إمر خمتِػ بًد متُْٓؿ واشتَرارهؿ، ؾ٘ن إزافتٓؿ افٔقم فًٔٝ بٕٚمر ًٍٕف ذم افٌدايٚت بؾ أصؼ 

 وأـثر تٍُِٜ ذم ادٚل وافرجٚل.

ھ﴿وذم ؿقفف تًٚػ   مـ ﴾  إصٚرة إػ أن جْد ادًِّغ افذيـ يزيِقن دوفٜ هيقد وظِقهؿ وؾًٚدهؿ إول ھ 

ؾُٔقن ـثرًا، أمٚ ذم ادُٚن افقاحد ؾال يُقن هذا افقصػ،  "افٍْر"أؿىٚر صتك وأمٚــ متًددة وفذفؽ حيهؾ 

 ظذ أن اخلىٚب فًِِّّغ ٓ فَقم وٓ فًُٚن ؿىر واحد.

 -وافِٖٓظِؿ–وؿد يهح افَقل 

ٍِّٔٓٚدًِّْٔقصٚرواأؿِّْٚفٔٓقد،وهذاهقافقاؿًٍٔدوفتٓامٕوفٌَِٔدخقهلامدًجدإؿل،ا إٔامؽٌِقاظِّْٔٓٚفٌالدؿدؿ

د مـ أهِٓٚ بٚفَتؾ وافتٓجر، نثّؿ إن ذهٛ ظِقهؿ صٚر افًِّقن أـثر ظددًا وأمقآً ذم هذه إرض ذؾرؽقاافٌال

يدل ظذ مًْٚهٚ، وإن ـٚن ـؾ مًْٚهٚ مل يٖت، ودٚ يٖت شرى ادٌٚرـٜ، وظذ ـؾ ؾ٘ن حََٜٔ هذه أيٜ ذم افقاؿع مٚ 

ڇ﴿ادًٚسون هلٚ حََٔتٓٚ ظذ وجف ٓ خيىٗوه، وشَٔقفقن يقمٓٚ:  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  .﴾چ   

وأمٚ مٚ يًْل أهؾ آشالم افٔقم مـ هذه افٌنٚرة ؾٖمقر أمه٧ٚٓ أن اإلشتًالم فِقاؿع ومٚ ؾٔف مـ ظِق افٔٓقد 

ـٍر بقظد اهلل تًٚػ دـ ظِّف، ؾزواهلؿ أمر ئَْل، وهق شّٜ افَدر وافتٚريخ افٌؼى  وؾًٚدهؿ يوٚد اإليامن، وهق

اإلًٕٚين ـِف، ؾّـ يدظق إػ ترك اجلٓٚد بحجٜ ظدم جدواه، أو بدٓفٜ ظدم حهقل إنثر وافتٌٔر هق وٚل يٍسي 

ڭ ﴿ مـ أهؾ ادديْٜظذ اهلل وظذ ديْف وظذ ادٗمْغ، وهق ظذ صٚـِٜ مـ ؿٚل مـ ادْٚؾَغ فِّٗمْغ ڭ  ۓ 

ًٚ هلؿ ﴾ ڭ وهل تَٚل ذم ـؾ  ((ـذبقا أن محل افقضٔس))، وـٍك بَقل ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تُذيٌ

 مقؿًٜ يدظق ؾٔٓٚ داظل إػ مٚ دظك إوائؾ مـ ترك اجلٓٚد حتك يْزل ظًٔك ظِٔف افًالم مـ افًامء.
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إحداث ٓ يُقن بٚفىٍرة، وٓ يَع ؾجٖة، بؾ ٓ يَع وفُـ مٚ جيٛ ؾّٓف وهق ؾٓؿ واجٛ فُؾ مًِؿ أن حهقل 

رء ذم افقجقد إٓ ظذ جٜٓ افًْٜ افَدريٜ، ومـ تٖمؾ جٓقد افٔٓقد وبالئٓؿ وشًٔٓؿ ذم بِقغ مٚ بٌِقا إفٔف مـ 

افًِق ودخقل إرض ادٌٚرـٜ ظِؿ أن إمر ٓ تُقن وؿٚئع احلٔٚة ومهٚئر افنًقب هْٜٔ بال مَٚبؾ ـام ٓ تُقن 

ة ئٌٝ افْٚس ظذ حٚل نثؿ يهحق ظذ حٚل جيٕٚٛ شرورة افتٚريخ واحلٔٚة، ذفؽ بٖن افٔٓقد دبروا ومُروا ضٍر

واجتٓدوا بام يًتىًٔقن ومٚت مْٓؿ أٓف حتك وصِقا إرض ادٌٚرـٜ، نثؿ دٚ حهؾ اإلشتَرار، ؾقؿٚئع احلٔٚة 

ٚء اهلل تًٚػ.ٓ تَع إٓ بٚجلٓد ـام شتٌغ آيٚت شقرة آهاء ؾٔام يٖتك إن ص  

أمٚ افذيـ حيِّقن حِؿ اجلٓٚل، ويٗمِقن مٚ يٗمِف إضٍٚل مـ حهقل اإلَٕالبٚت ذم احلٔٚة ظذ وجف افىٍرة أو 

بال جٓد و تًٛ وٓ إظداد ؾٓٗٓء ٓ يًتحَقن إٓ وجقدًا واحدًا ذم احلٔٚة، وذفؽ بٖن يُقٕقا دواب إرض 

 وخدم ادًتًِغ وهبٚئؿ ادًتُزيـ. 

ًٚ، ؾ٘ن هذا مًْٚه أن مٚ يُقن ذم أرض  ـذفؽ إن صح مٚ تَدم مـ دٓئؾ ـِّٜ افٍْر وأرجقا أن يُقن صحٔح

ادًِّغ مـ جٓٚد إٕام هق إظداد هلذا افٍْر أيت فِقصقل إػ ازافٜ ظِق افٔٓقد، ذفؽ دٚ تَدم أن ظِقهؿ إٕام حيهؾ 

وإزافتٓٚ فٔتؿ زوال ظِق افٔٓقد، ؾ٘ن حتور هذا بحٌؾ افْٚس، وفذفؽ ٓ يتؿ افقصقل إفٔٓؿ إٓ بَىع هذه احلٌٚل 

ٓ يُقن إٓ خٚرج أو حقل إرض ادٌٚرـٜ، ودؿٚئؼ افتٚريخ تدل ظذ أن افتحقٓت افُزى إٕام تٌدأ ذم  ((افٍْر))

اهلقامش فٔحهؾ هلٚ اإلصتداد وافَقة نثؿ مٚ تزال تني وتتّدد حتك تهؾ إػ مًتَرهٚ، وهذا أمر ؿد ذح بٍوؾ 

  ؽر هذا ادقضـ بتٍهٔؾ. اهلل ذم

وافَهد أن هذا افٍْر، بُثرة ـام يَقل افَرآن، وبقصٍف ـام طْْٝ إٕام ُيرظك ويَقى وحيي ذم إٕحٚء وإضراف 

 واهلقامش ظذ وجف شْْل حتك يٖيت وظد اهلل تًٚػ. 

ظِٔٓٚ افىقاؽٔٝ  وذم هذا افقظد دفٔؾ ظذ ظقدة أهؾ اإليامن وآشالم إػ حُؿ أرض ادًِّغ افتل ؽِٛ

وادرتديـ٧ أي مٗذن بٍوؾ اهلل تًٚػ بًقدة إمٚرة ادًِّغ واخلالؾٜ وخٚصٜ ذم مك وبالد افنٚم، إذ هل مْٚؾذ 

افدخقل ظذ افٔٓقد وإزافٜ ظِقهؿ بٍوؾ اهلل تًٚػ، وهذا مع إٔف وظد إٓ إٔف تُِٔػ ـُؾ وظقد افَرآن، ؾ٘ن اهلل دٚ 

ھ ہ ﴿وظد ادًِّغ ذم بدر بَقفف  ھ  ھ  ہ  ہ  ـٚن ذم هذا افقظد تُِٔػ بٚفتهدي هلام  ﴾ہ 
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حتك يَع افقظد، وهذا مٚ ـٚن ؾ٘ن افهحٚبٜ ؿٚتِقا ؾقؿع وظد اهلل تًٚػ، وهذا يٍّٓف أهؾ افَرآن واحلديٞ وجيِٓف 

أهؾ افقهؿ واخلراؾٜ، ـام إٔف يُذب بف مْٚؾَقن وتوًػ ؿِقب ؿد ضٚل ظِٔٓٚ افىريؼ ؾذهٌٝ تْؼ افٖٔس 

ؿِقب إمٜ وتدظق إػ افتهٚفح مع افًِق أو مع حٌٚفف مـ ادرتديـ وهبٚئؿ افٌؼ.  وافَْقط ذم  

ۀ ﴿وؿقفف تًٚػ  ڻ ۀ  ڻ  وهق حرف  ((نثؿ))ينًر بىقل زمـ هذه افُرة حتك تَع، فَقفف  ﴾ڻ 

 ئٍد افساخل ـام يًِؿ ذم حروف ادًٚين، وهق ضقل ًٌٕل ـام يًِؿ. 

ُقن ذم ادٓدي ادْتير ريض اهلل ظْف، إٕام يُقن ذم افًِق افثٚين افذي يَع وزوال هذا افًِق فٔس هق افَتٚل افذي ي

 ؾٔف جملء مِؽ افٔٓقد وهق افدجٚل، ؾْٔزل ظًٔك ظِٔف افًالم ؾَٔتِف. 

ؾٓذا ؾٔام أطـ ذم افًِق افثٚين، دٚ  ((ٓ تَقم افًٚظٜ حتك يَٚتؾ ادًِّقن افٔٓقد))ومثِف ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

آيٜ تُِؿ احلجر وافنجر، ؾٓذه أيٚت افُزى إٕام تُقن ظْد ؿرب افَٔٚمٜ، وجملء افدجٚل، ؾتحهؾ يَع ؾٔف مـ 

 هذه أيٚت حْٔئذ واهلل أظِؿ. 

﮺ ﮻  ﴿ؿقفف تًٚػ  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﴾﮼   

ٚ ؿٔؾ هلؿ ذم ظِقهؿ وؾًٚدهؿ وهق ومٚ زال اخلىٚب فِّٗمْغ مـ أمٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾِق ـٚن فِٔٓقد د

ۓ ﴿ؿدرهؿ افذي ؿدمتف أيٚت ے  ے  ؾٓق ظِق وؾًٚد مـ مٌتداه حتك يزول، ٓ أن  ﴾ ھ 

ھ  ﴿افًٍٚد أمر ضٚريء ظذ ظِقهؿ ؾٔحّذروا مـ اإلشٚءة فئال يَع هلؿ اذهٚب ظِقهؿ هبذا افتحذير ذم ؿقفف تًٚػ 

ۓ ے  ٓ يُقن إٓ ذًا.حتك يدوم هلؿ افًِق، مع مٚ تَدم أن افًِق ﴾ ے   

﮹  ﴿نثؿَّ إن مـ ظجٚئٛ تًٍرهؿ هذا هق جًِٓؿ ؿقفف تًٚػ  ﮸  ﮷  يًقد إػ إزافٜ افًِق، اذ أن هذا  ﴾﮶ 

﮺ ﮻  ﴿ٓزم ؿقهلؿ وٓبّد، فُٔقن دخقل أظدائٓؿ ظِٔٓؿ مرة أخرى ذم ادًجد ؾَٔع ؿقفف تًٚػ 
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       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮸ ﴿مع أن أيٜ سحيٜ أن  ﴾﮼ 

ڈ ﴿ٓ ازافتف، ؾٓام وظدان فٌْل اهائٔؾ ذم ؿقفف تًٚػ  إٕام هل افًِق﴾﮹ ڈ  ڎ  .﴾ڎ   

هق فِٔٓقد، وذفؽ فٍِظ افًِق  ﴾ ﮺ ﴿نثّؿ إن ذم هذه أيٜ بٔٚن واوح أن اخلىٚب فِّٗمْغ، وأن افوّر ذم 

 ﴿ذم أيٜ ذم ؿقفف تًٚػ     ؾٓل وصػ فًِقهؿ افثٚين وٓ صؽ، ؾٚفٍِظ واوح سيح، إذ  ﴾ 

ر أمر افًِق وظدده ذم مَدمٜ أيٚت، نثؿ ذـر وصػ هذا افًِق، هْٚ. هق هق، ؾَد ذـ  

﮴﴿وذم أيٜ بٔٚن واوح أن إمر مًتٖٕػ مل يّض، وذفؽ فَقفف ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ﴾ھ 

ؾٓذا ٓ يَٚل دٚ مٙ وإَٙ، وفُْف يَٚل ارصٚدًا دٚ شٖٔيت، ؾام مٙ وإَٙ ٓ خيٚضٛ أهِف ظذ جٜٓ اإلرصٚد 

بؾ يًٚق مًٚق افقصػ حلهقل افًزة وافتٌْٔف.وافْهح فٔجتٌْقه،   

ؾٚٔيٜ بْٜٔ دٚ ؿدمْٚ مـ أمريـ أن اخلىٚب ؾٔٓٚ فِّٗمْغ، وأن افٌالء بًِق افٔٓقد ويُقن ظِٔٓؿ، وأن هذيـ 

افًِقيـ مهٚ بًد بًثٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ودٚ ـٚن مٚ ٕراه افٔقم هق أول دخقل افٔٓقد ادًجد إؿل ـٚن 

ِق إول، وأمٚ افًِق افثٚين ؾٓق مٚ أخز ظْف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ أمر افدجٚل وحلقق افٔٓقد بف، هق افً

وذفؽ ٕن افدجٚل هق مِؽ افٔٓقد، وهقظْٔف مٓدي افنًٜٔ ادْتير ـام بْٔٝ ذفؽ ذم دراشٜ مًتَِٜ، أخذهٚ 

ٌحٞ.افًٌض وأحلَٓٚ بٚشّف بًد أن زّور ظِٔٓٚ أمقرًا هل أجٌْٜٔ ظذ اف  

هٚ ظذ  وٓبّد مـ اظٚدة افتٌْٔف أن اخلىٚب بغ ضٚئٍتغ ؾّـ يًِق هؿ افٔٓقد، وإخرى هؿ ادًِّغ، وـؾ مـ ؾنَّ

ؽر ذفؽ ؾٕ٘ف فـ جيد أبدًا مٚ يْجده ذم افتٚريخ حدنثغ ؿد زال ظِق افٔٓقد بٍْس افىٚئٍٜ، ؾّـ ؿٚل إهنام مؤٚ ؾٕ٘ف 

ؽر افىٚئٍٜ افثٕٜٚٔ، وهذا خالف أيٚت ـام هق بغ، وهذا آوىراب ٓ  جيًؾ افىٚئٍٜ ادذهٌٜ فًِقهؿ ذم إوػ

 يُّـ هلؿ دؾًف.

وذفؽ حلهقل افذفٜ  ﴾﮺ ﮻ ﴿افذي يَع بًد آشٚءة يُقن ؿقفف تًٚػ ((افثٚين))وذم هذا افًِق 

ٕوػ ظذ وادٕٜٓٚ، وحيهؾ دخقل ادًجد إؿل مرة أخرى ـام دخِقه أول مرة، وؿد ظِِّْٚ ـٔػ دخِقه ذم ا

 ﴿افقصػ افذي ؿدمْٚ مـ حٚل ادًِّغ، وـذا حٚل مـ ؿٚبِٓؿ مـ خهقمٓؿ، ويُقن ؿقفف تًٚػ   
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 وافتتٌر هق افتدمر، وهؿ ذم دخقهلؿ إول مل يُـ هلؿ هذا٧ أي افتدمر، ؾٚفدخقل شُٔقن ظذ  ﴾ 

بًد افًٍؾ يدل ظذ افتٖـٔد وادٌٚفٌٜ.  احلٚل إول وشٔزداد ظِٔف افتدمر افذي ؿٚفف اهلل تًٚػ، اذ ذـر ادهدر  

وافذي ييٓر مـ هذه أيٜ ذم وصػ افًِق افثٚين أن أمرهؿ يقمٓٚ فٔس ظذ مٚ هق ظِٔف أن مـ اشتَرار ذم 

إرض ادٌٚرـٜ وافٌٌِٜ ظِٔٓٚ، بؾ إن دخقهلؿ ٓ يُقن إٓ فِتدمر وآهالك، ٕن دخقهلؿ إول ـٚن ظذ وجف 

ًٚ، ؾِؿ يدمروا ادقجقد، بؾ أخذوه ومُِقه وزادوا ظِٔف،  آشتَرار ذم إرض ًٚ ومًُْ وتًّرهٚ فتُقن هلؿ وضْ

وفُـ ظْد جملء افدجٚل مُِٓؿ يُقن دخقهلؿ افٌِدان فِتدمر وافَتؾ ـام ذم أيٜ وـام تٌْٔف إحٚديٞ، ؾ٘ن 

دظقة فِْٚس دجرد افدخقل ذم افدجٚل ئًٞ ذم إرض ؾًٚدًا بٚٓهالك ٕن أمره وأمر جْده ومأله إٕام يُقن 

افىٚظٜ وإَٓٔٚد اػ ظٌقديتف، ؾّـ اشتجٚب إًٔؿ ظِٔف وإٓ ؾٚهلالك وافتدمر، ودٚ ـٚن اخلىٚب ذم أيٜ فِّٗمْغ 

ـٚن يًْل هذا أن مٚ شٔالؿقٕف هق افدمٚر وافًْٝ وافًذاب، ؾٚجتّع ذم افًِق افثٚين افًٍٚد ـام ذم افًِق إول، 

هالك، وهذا افتدمر وآهالك مل يُـ ذم افًِق إول إذ مل يذـر ذم أيٜ وـذفؽ مل يَع إػ وـذفؽ افتدمر وآ

أن، بؾ إن حروهبؿ ود خهقمٓؿ مل يُـ ؾٔف هذا ادًْك ؿط، بؾ ـام تَدم هق تقفٜٔ افدبر وإخالء افٌالد هلؿ 

 بًٌٛ خًٜ وٕذافٜ مـ ؿٚبِٓؿ مـ احلُٚم، ووًػ وظجز أهؾ افٌالد. 

ڳ ﴿وؿع ذم افًِق إول أن مَدمتف ـٕٚٝ ظذ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ  فُـ افذي ڳ  گ  گ  گ گ 

ڱ ڱ  ڳ  .﴾ ڳ  

پ﴿-ذم هذا احلٚل مـ افٌالء وادنَٜ وافتدمر يَع ؿقفف تًٚػ: پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  .﴾ٱ   

ًٚ فُٕٚٝ افرمحٜ رؾع  وـام تَدم ٓ يهح أن يَٚل هذا فِٔٓقد ذم ظِقهؿ وؾًٚدهؿ، إذ فق ـٚن هذا ادًْك صحٔح

اب خهقمٓؿ ظْٓؿ فٌَٔك هلؿ افًِق وافًٍٚد وهذا ـام تَدم ٓ يًّك رمحٜ، بؾ هق مُر هبؿ ـُّر اهلل بُؾ ظذ

 ظٚل مًٍد، يسك فف ربف احلٌؾ فٖٔخذه أخذ ظزيز مَتدر. 

ذم افَرآن واجٌٜ ـام ؿٚل ابـ ظٌٚس  ﴾ٱ﴿ؾٓذه أيٜ تدل ظذ أن ادخٚضٌغ هؿ أهؾ فقؿقع افرمحٜ ظِٔٓؿ ٕن 

ًٚ، وهذا مل يُـ فِٔٓقد ؿط ؾٔام شٌؼ وافنٚؾًل و مـ تالهؿ مـ أهؾ افًِؿ، يًْل هذا أن افرمحٜ واؿًٜ ظِٔٓؿ ئَْ
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ظك، ومل يُـ إٓ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ  ک ﴿بًد ظِق مدَّ ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

، ؾّتك اشتحَقا افرمحٜ ؾقؿًٝ ظِٔٓؿ إذًا؟!!﴾ک  

ٔف مًْك ييٓر بٚٓشتَراء وهق ظذ أهنٚ مًَِٜ ظذ مع مٚ تَدم مـ أهنٚ واجٌٜ ؾ ﴾ٱ﴿واشتخدام افَرآن فٍِظ

ڌ ﴿ظّؾ ادَٚبؾ وهق ادٗمـ ، ـام ذم هذه افًقرة ذم ؿقفف تًٚػ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ ڎ  ظًك اهلل أن جيًؾ بُْٔؿ وبغ افذيـ ظٚديتؿ مْٓؿ "ؾٓق مَٚم مًِؼ بٚفًّؾ، وـَقفف تًٚػ ﴾ڎ 

ڇ ﴿ٚفًّؾ ادذـقر ظٌَٓٚؾٓق وظد مًِؼ ب"مقدة واهلل ؿدير واهلل ؽٍقر رحٔؿ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  و ظذ هذا ؾ٘ن اإلتٔٚن بَقل  ﴾ڳ 

ظًك مع خقف ذهٚبف وذفؽ ـام وؿع فرشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم دظٚئف يقم بدر، ؾَد اصتد ذم افدظٚء 

ھ ﴿ واإلحلٚح بف مع وجقد افقظد ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ٕن ادٗمـ خيٚف أن يٍقتف افقظد  ﴾ہ 

اإلهلل بٍقات ذضف مْف، وإن أردت أن تًِؿ أن إٌٕٔٚء مع ديْٓؿ واخالصٓؿ وظِّٓؿ ؿد يٍقهتؿ اإلٕتٌٚه فؼط 

خب ﴿-افقظد ؾتٖمؾ ؿهٜ ٕقح ظِٔف افًالم وهق يَقل فف: حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

جت يب  ىب  شِؿ وجٓف فَوٚء ربف، وهذا ؿد وؿع فٍِٚروق ريض ؾًِّف اهلل وجف افقظد ؾٖٕٚب وأ ﴾مب 

ٌِّف أن افقظد فٔس ذم هذا افًِؿ  ُٕ اهلل ظْف مع ظِّف وؾَٓف ذم ؿهٜ احلدئٌٜ وهق حيٚور ذم وظد افدخقل دُٜ حتك 

افذي هؿ ؾٔف، ؾَد خيىلء افًٚمع ذم ؾٓؿ افقظد، أو ؿد خيىلء ذضف ؾٍٔقتف، وهذا ادًْك مـ اإلتٔٚن بٍِظ ظًك 

ًٚ، ؾ٘ن ـٚن ـذفؽ ؾٓذا مـ ًّٕٜ اهلل ظِٔف، وإن ـٚن ؽر ذفؽ هبق مـ ذٌٕل وجٓع ووًٍل أرجق أ ن يُقن حَ

 وـؾ ذفؽ ظْدي.

وافَهد أن هذا افًِق افثٚين ٓ يزال إٓ برمحٜ اهلل ٓشتحَٚق ادًِّغ هلٚ بام يًِّقن ذضٓٚ وهق دؾف هذا افًِق   

 وظدم اخلوقع فف. 
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ًٚ مـ ؾًؾ افٔٓقد٧ أي افًِق وافًٍٚد وافتٌتر، ٓ ظذ واحد ؾَط، ؾتْزل وافرمحٜ هْٚ تًقد ظذ ـؾ    ادذـقر شٚبَ

افرمحٜ ب٘زافٜ ظِقهؿ وؾًٚدهؿ وإيَٚف تتٌرهؿ، فُـ دٚ ـٚن افٌالء ذم هذا افًِق أصد، وذفؽ بام زيد ؾٔف ظـ افًِق 

 إول اؿتٙ ذـر افرمحٜ وافتل هل أفٔػ ب٘يَٚف افًذاب.

ٔيٚت وأفٍٚطٓٚ أن ذـر زوال افًِق ـٚن ؾٔف صٍٜ اإلزافٜ بٚفُرة ظِٔٓؿ، وحهقل ـثرة افٍْر وممٚ يالحظ مـ ا  

ٻادذهٛ فًِقهؿ، وأمٚ افًِق افثٚين ؾِؿ يُـ إذهٚب افًِق إٓ هبذا افقصػ افَرآين افهٚدق﴿ ٻ  ٻ  ﴾ ٱ 

اهلل وظٌده ورشقفف ظًٔك ،ذفؽ ٕن افًِق افثٚين يَٙ ظِٔف ـام ذم إحٚديٞ بّقت مُِٓؿ افدجٚل وظذ يد ٌٕل  

ظِٔف افًالم، وفٔس هذا هق صٍٜ إزافٜ افًِق إول، ؾٓذا ؾٔف مًْك ادـ بٚفْك مع افوًػ دٚ تتوّْف ـِّٜ 

،ؾٓل وإن وؿًٝ ظذ مًتحَٓٚ إٓ أهنٚ ٓ تُقن إٓ مع حٚجٜ ووًػ، وهذا حٚل ادًِّغ يقمٓٚ مع  ((افرمحٜ))

مْذ آدم إػ يقم افَٔٚمٜ، ومٚ مـ ٌٕل إٓ وإٔذر أمتف افدحٚل ـام ذم احلديٞ،  افدجٚل، ؾٕ٘ف أظيؿ افٍتـ ظذ اإلضالق

 ؾْٚشٛ ذـر افرمحٜ احلٚل، وهل٧ أي افرمحٜ إمدادهؿ بًًٔك ظِٔف افًالم بْزوفف مـ افًامء. 

پ ؿقفف تًٚػ﴿   پ  ﴾ پ   

ًٚ فِٔٓقد ظذ مٚ   تَدم، وجيًِقن افقاؿع افذي ٕحٔٚه  هذه اجلِّٜ افَرإٜٓٔ جيًِٓٚ مـ ؿٚل بٖن افًِقيـ ؿد مؤٚ خىٚب

افٔقم مـ ظِقهؿ ظذ مًْك هذه أي٧ٜ أي إن ظدتؿ فًٍِٚد ظدٕٚ فسإهالك، هذا مع مٚ تَدم مـ ظدم ؿدرهتؿ ظذ 

ٻافتقؾٔؼ بْٔٓٚ وبغ ؿقفف ذم اجلِّٜ افًٚبَٜ﴿ ٻ  ٻ  ﴾  ،أي إن سف مزيؾ افًِق ظْٓؿ هق افرمحٜ، مع ٱ 

ٜ ـام تَدم.أن إزافٜ افًِق وافًٍٚد هق افرمح  

    ًٚ وفق صح ؿقهلؿ هذا وأهنٚ خىٚب فِٔٓقد فُٚن فِٔٓقد ظِق آخر ؽر مٚ ؿوٚه ذم افُتٚب، ؾُٔقن آخر اخلز ٕٚؿو

 ٕوفف وهذا ٓ يهح أبدًا.

پ ﴿إٔٚخلىٚبًِِِّّْٔ٘ذًايُقَٕقهلتًٚػ -إٕنٚءافِٓتًٚػ–ودٚ ظِّْٚ    پ  ﴾ پ 

ًٚد وافًِق ظُِٔؿ.افًٌِّؼظًٓدٕٚفٌُّٚفْكظُِِّْٖٔرادافٍظًِّْٔٔٚفرمحٜهلؿ،أيًٕ٘دمت٘فٔٚفِٓقإفٔىٚظتٓق  
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وهذه اجلِّٜ خىٚب فُؾ حٚل ؿٌؾ ظِق افٔٓقد وبًده، ؾٓل شْٜ جٚريٜ، فُـ دٚ ـٚن إمر بًد ؿتؾ افدحٚل   

پوإتهٚر ادٗمْغ ؿهرًا، وافزمـ فٔس ضقيالً ؾٚؿتٙ هذا اإلؿتوٚب ذم اخلىٚب بَقفف﴿ پ  ﴾ ، پ 

شَٔع بًد مَؾ افدجٚل، ؾ٘ن ظًٔك ظِٔف افًالم دٚ خيز ادٗمْغ بخروج يٖجقج ومٖجقج، ومَٙ هذه أيٜ 

وحيروٓؿ إػ افىقر، ؾ٘هنؿ جيٖرون إػ اهلل بٚفدظٚء فندة مهٚهبؿ ؾٔخِهٓؿ اهلل مْٓؿ بٚفٌْػ ـام ذم إحٚديٞ 

 افهحٔحٜ، وهل منٓقرة ذم ميٚهنٚ ؾِرجع إفٔٓٚ وٓ ٕذـرهٚ خمٚؾٜ افتىقيؾ. 

تَقم افًٚظٜ وفٔس ظذ إرض  )) ذه اخلٚمتٜ مـ أيٜ تدل ظذ مٚ ختتؿ بف افدٕٔٚ مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿوه  

ومٚ جٚء ذم احلديٞ  ((ٓ تَقم افًٚظٜ إٓ ظذ فُع بـ فُع ))وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ((رجؾ يَقل اهلل

إرض مْٓؿ أحد. افهحٔح مـ خروج ريح ضٌٜٔ تٌَض أرواح ادٗمْغ ؾال يٌَك ظذ  

ًٚ بَقفف﴿   ٻوهذا اخلىٚب افَرآين ومتٚيزه ذم حديثف مع ادٗمْغ بٌَٚء بٚب افرمحٜ مٍتقح ٻ  ٻ  ﴾  وؿقفف ٱ 

پ﴿ پ  ًٚ هلؿ بَقفف﴿پ  ٻ﴾  وذم حديثف مع ادٗمْغ بٌَٚء بٚب افرمحٜ مٍتقح ٻ  ٻ  پ ﴾  وؿقفف﴿ٱ 

پ وجًِْٚ جْٓؿ فُِٚؾريـ حهرًا﴾  يًِّؽ  ﴾  وذم حديثف ظـ افُٚؾريـ بٖن هلؿ حًٚٓ واحدة وهل ؿقفف﴿پ 

ڄ أن افٔٓقد فًٔقا أهؾ اخلىٚب إول وٓ يًتحَقٕف، ؾال يهح افيـ إٔف مقجف إفٔٓؿ وهؿ افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ﴿

ڇ ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ې ﴾  ويَقل ؾٔٓؿ﴿ڄ  ې  ې  ې  ۉ 

ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ﴾  ظذ مًْك افتٔئٔس ى 

ڀ ؾٓؿ ظذ هذه احلٚل مـ افقصػ افَرآين أحؼ بٚفدخقل ذم ؿقفف تًٚػ﴿مـ إيامهنؿ٧ أي ذم ظّقمٓؿ،  ڀ 

ڀ ﴾ .ڀ   

وهُذا يتؿ اإلٕتٓٚء مـ خز إتٓٚء افًِق، واإلٕتٓٚء مـ أخٌٚر افدٕٔٚ، ووصػ مـ تَقم ظِٔٓؿ افًٚظٜ، وهل    

ًٚ، وأن يُقن ؾٔف خٚمتٜ تنٓد دٚ تؿ اختٔٚره مـ تًٍر هذه أيٚت ظذ افقجف افذي ٕرجق اهلل تًٚػ أن يُق ن حَ

بنٚرة ٕهؾ اجلٓٚد وافثٚبتغ ظذ افًٓد، وادٗمْغ بقظد اهلل، وؾٔف افرد ظذ أهؾ افٖٔس وافَْقط، ومروجل 

 اخلذٓن وترك افَتٚل افذيـ ـذهبؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ورد ظِٔٓؿ إرجٚؾٓؿ.
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ل اخلٚتؿ ذم هذا ادقوع وهق: دٚذا مل يذـر ذم هذه وذم خٚمتٜ هذه أيٚت ظذ ادًْك افذي تَدم يُقن افًٗا   

أيٚت مـ بدايتٓٚ أي خىٚب فِّٗمْغ ظذ مٚ جرى مـ شْـ افَرآن مـ ؿقفف يٚ أهيٚ افذيـ آمْقا، أو مٚ يدل ظِٔف 

 بٚفٍِظ؟

فَرآن ظذ وجف اظِؿ أن اخلز افَرآين، شقاًء ادٚيض ظْف أو ادًتٌَع إٕام جيري فٍيف ذم ا  -ؾٚجلقاب هق افتٚيل:  

يْٚشٛ خزه، ؾٚفتالءم بغ مًْك اخلز ومراده وبغ فٍيف حََٜٔ ؿرإٜٓٔ، وؿد تَدم ذم أبحٚث شٚبَٜ افُالم ظذ 

هذا، ومـ ذفؽ شٌٛ تٖخر ذـر شٌٛ أمر اهلل ظذ فًٚن مقشك ظِٔف افًالم بذبح افٌَرة، ؾَد تَدم اخلز ظذ 

فٍْس افَٚتؾ مـ  ((تىقيع)) احلديٞ ظـ ظِؿ اهلل ذم مٚ جرى مـ افًٌٛ، وـذفؽ هذا افتْقع بغ اخلز افربٚين ذم

ې ابْل آدم حتك ؿتؾ أخٔف، ؾَد ؿٚل اهلل ظـ هذا إمر﴿ ې  ې  ۉ  ۉ   ((ضقظٝ ))﴾  وفٍظۅ 

حيّؾ مًْك افتِٔغ بًد ادًٚروٜ، ٕن إخ مل يَتؾ أخٚه إٓ بًد ساع مع افٍْس، ومٌٚفٌٜ بغ ٕقازع اخلر وٕقازع 

فف ًٍٕف افَتؾ ؾَتؾ، وهذا خز ؿرآين يَقفف اهلل بام يًِؿ مـ ٍٕس افَتؾ، ؾ٘ن ؿٚرٕٝ  ((ضقظٝ))أن افؼ، ؾُٚن 

ًٚ بٖـؾ افذئٛ فٔقشػ ظِٔف  هذا اخلز بام ؿٚفف اهلل تًٚػ ظـ يًَقب وافد يقشػ ظِٔٓام افًالم حغ أخزوه ـذب

ڈ ، ؾٕ٘ف ؿٚل﴿مافًال ڎ  ڎ  ڌ  ڎظْد صدؿٓؿ﴿ ؿ﴾  وهق ؿقهلڌ  ڎ  ڌ  يهٛ  ﴾  وملڌ 

ظِٔف افًالم ذم افثٕٜٚٔ، وهؿ ذم إوػ يهح ظِٔٓؿ وصػ افتىقيع دٚ ذـر افَرآن مـ حمٚورهتؿ ذم ؿقفف تًٚػ 

ڻ ڻ ظْٓؿ﴿ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴾  ؾ٘ن مٚ ؾًِقه مل يٖت إٓ ڳ 

ومْف ـذفؽ  بًد تىقيع فِّامًٕٜ، فُـ يًَقب ظِٔف افًالم أخز بام طـ ذم افيٚهر، أز بام اشتَر ظِٔف ؿرارهؿ،

ی  ذم شقرة افٌَرة ذم دظٚء اخلِٔؾ ظِٔف افًالم، ؾٕ٘ف ؿٚل﴿ ((بِد ))شٌٛ ظدم افتًريػ فُِّٜ ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ی  ﴾  وذم شقرة ابراهٔؿ ظِٔف افًالم﴿ ىئ  ىئ  ىئ  ﴾  وافٍرق هق احلٚل، ؾ٘ن افدظٚء إول وؿع ؿٌؾ ېئ 

اشتَرار أهِف ؾٔف وبْٚء افٌٔٝ، ؾٚختِػ وجقد افٌِد، وأمٚ ذم شقرة ابراهٔؿ ؾَد وؿع افدظٚء بًد وجقد افٌِد و

اخلىٚب، وهذا افتْقع بغ ذم اخلز افَرآين، ؾ٘ن تٖمِْٚ واؿع هذا اخلز افَرآين وزمٚن ٕزوفف ظِّْٚ أن اجلامظٜ 

ادخٚضٌغ هبذا ظر ممُْغ، وٓ هلؿ وجقد جٚمع، بؾ هؿ أؾراد فٔس بْٔٓؿ افًهٌٜ اإليامٕٜٔ، ؾُٔػ يُقن اخلىٚب 

َِٛ، تديؾ مرة ويدال يقمٓٚ هلؿ ظ ٌْ ذ صٍٜ اجلّع افذي يٍَدوٕف، ؾٓذه آيٚت تتحدث ظـ أمٜ ؽٚفٌٜ ممُْٜ َتٌِِٛ وُت
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ۇئ ظِٔٓٚ أخرى، واحلٚل يقم ٕزول أيٚت ٓ يهِح هلؿ هذا اخلىٚب، ؾجلء إػ يقمف، وإمر ـَقفف تًٚػ﴿

ۆئ  ۆئ  ٚروق دٚ ؿرأهٚ ظجٛ هلٚ ﴾  وهل آيٜ مـ شقرة افَّر، وهل شقرة مُٜٔ ـام يًِؿ، ؾ٘ن ظّر افٍۇئ 

ؾٓق وإن ؾٓؿ أهنٚ وظد إهلل بٚفْك، وأن دبر افُٚؾريـ شتقيل وهترب فُـ ظجٛ هلٚ، نثؿ  ((أي دبر شٔٓزم))وؿٚل: 

ًٚ بٔٚ  رأى تٖويِٓٚ ذم بدر، وفـ يتقؿػ تٖويِٓٚ ب٘ذن اهلل تًٚػ، هذا وؿد ظِؿ افْٚس أن أيٚت ادُٜٔ فٔس ؾٔٓٚ خىٚب

 ـٚن هذا خىٚب افَرآن اددين، وافًقرة ـ٧ِٚٓ أي اإلهاء فٔس ؾٔٓٚ تقجف هبذا اخلىٚب، حتك أهيٚ افذيـ آمْقا، إٕام

ۀ ذم أيٚت افتؼئًٜ ـَقفف﴿ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ے ۓ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴾  ؾٓل خىٚب فًّقم افْٚس أوًٓ وفًِِّّغ ۀ 

ًٚ، ؾُٔػ واحلٚل هذا شتتقجف هذه أيٚت اخلزي ٜ فِّٗمْغ بٚخلىٚب بٌر هذا افذي هل ؾٔف؟خٚصٜ نثٕٚٔ  

هذا مع مٚ ظِؿ أن أظيؿ ـالم افًرب ـام ؿٚل افنٚؾًل رمحف اهلل ذم افرشٚفٜ ختٌئٜ ادراد مْف مع ترك أبقابف مٍتقحٜ   

فتدل ظِٔف وؿد ذـر ـالمف ذم هذا ادُٚن ذم تًٍر شقرة أخرى هل شقرة افًٌُْقت ؾٚرجع إفٔف إن صئٝ، وهذا 

جمرى ـالم افًرب وخىٚهبؿ. هْٚ جٚر  

وأمٚ افتقؾٔؼ بغ ادًْك وصٌٜٔ اخلىٚب، ؾ٘ن هذه أيٚت مع مٚ ؾٔٓٚ مـ ذـر ظِق افٔٓقد وؾًٚدهؿ إٓ أن ؾٔٓٚ   

وظقدًا إهلٜٔ فًِِّّغ، ؾٍٔٓٚ وظد افٌٌِٜ ظذ إرض ادٌٚرـٜ وؾتحٓٚ، وبِقغ اإلشالم إفٔٓٚ، وؿد ـٚن بٍوؾ اهلل 

روق ظّر ريض اهلل ظْف، وهذا وظد ظئؿ ٕهؾ اإلشالم يقم ٕزول أيٚت ومٚ هؿ ؾٔف مـ تًٚػ دٚ ؾتحٓٚ افٍٚ

افوًػ وافًذاب، وؾٔٓٚ وظد إهلل فِتٚفغ بٖن ظِق افٔٓقد شٔزول، وهذا وظد صدق وحؼ، وحٚل افْٚس افٔقم 

ينُؽ بف ويرده مع هذا افقظد ـحٚل بِقغ اإلشالم إرض ادٌٚرـٜ دٚ ٕزفٝ أيٚت، يٗمـ بف ادٗمْقن، و

ٌّٖة،  ادِحدون وادْٚؾَقن، ـام ؾٔٓٚ وظد افْك ظذ افدجٚل وٕزول افرمحٜ بْزول ظًٔك ظِٔف افًالم، ؾٓذه وظقد خم

ٌّٖة، ؾٓل خىٚب فِّٗمْغ ٕن هذا افَرآن ـِف خىٚب هلؿ ؿٌؾ ؽرهؿ، حتك وهق حيٚور  وصٌٜٔ اخلىٚب ـذفؽ خم

يامن هؿ أهؾ اخلىٚب ؿٌؾ ؽرهؿ.ويرد ظذ ادِحديـ وادًٕٚديـ ؾ٘ن أهؾ اإل  

وذم ختٚم هذا اإلختٔٚر ؾ٘ن ظذ افْٚطر ؾٔف أن يْير بٕ٘هٚف وديـ، وأن يتٖمِف ظذ وجف افًِؿ ٓ اجلٓؾ، واهلل ظز   

 وجؾ ويل ؿٚئِف وحًٌف، ؾ٘ن ـٚن مـ اهلل ؾِف احلّد رب افًٚدغ، وإن ـٚن ؽر ذفؽ ؾٖشتٌٍر اهلل.
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ٿؿقفف تًٚػ﴿   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ڦ  ٺ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴾ ڦ  

ؿد ذـر ذم تًٍر شقرة أخرى ضريَٜ بْٚء افًقرة افَرإٜٓٔ، وظدم ؾٓؿ هذا افٌْٚء يقؿع ادتّٓغ بًِؿ ادْٚشٌٜ ذم   

تُِػ فتقجٔف افتقاؾؼ بغ أيٚت، وؿد ؿٔؾ ذم مقضْف إن افًقرة تٌْك ظذ تْقع بغ افتُقيـ وافتؼيع، ؾحٔٞ 

ًٚ ظذ أمر مـ أمقر افؼع أو افقظد أو اخلز حتك يٖيت بًده ذـر افتُقيـ وآيٚت اهلل ؾٔف، ٕن يُقن اخل ىٚب جٚري

حؼ افؼع وإمر مهدره حؼ اخلِؼ واإلمداد، وشقر ادئغ وادثٚين إٕام دمري ظذ هذا ادجرى، وؿد ذـر ذم 

ذم أيٜ افقاحدة، وتٖمؾ إن صئٝ آيٚت شقرة  مقضْف أدفٜ ظذ هذا، وهْٚ أزيد بٖن هذا افٌْٚء افَرآين ؿد يقجد

ڇ افرظد ـَقفف تًٚػ﴿ چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ﴾ 

ٕٜٔ حٔٞ تذـر أيٚت افُقٕٜٔ مـ بدايٜ نثؿ تٖمؾ ذم هذا ادقضـ مـ شقرة افرظد مٚ تَدم مـ شْٜ بْٚء افًقرة افَرآ  

مت افًقرة نثؿ يَقل اهلل ﴿ خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ی جئ 

حس جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  پ ىت  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ 

گ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ 

ڳ ڳ ھ  گ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴾ .ھ   

بؾ تُٚد افًقرة ـِٓٚ تْنؼ إػ هذيـ افًَّغ ؾَط دـ تٖمِٓٚ، وهل مثٚل دٚ تَدم.     
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ًٚ ذم شقرة اإلهاء، ؾحٔٞ إٔٝ ختقض مع خز ؿرآين حتك يٖيت ذع وهدي إيامين ؿٌِل أو    ظّع، وشسى هذا بْٔ

ويُقن هْٚك ادْٚشٌٜ بغ إمر افُقين وإمر افؼظل وذفؽ ٕمقر مْٓٚ بٔٚن حؼ اهلل ظذ ظٌٚده، أو مْٜ اهلل ظذ 

ظٌٚده، ٕٕف ـام تَدم ؾ٘ن مقجٛ افؼظل هق افهٍٚت اإلهلٜٔ افتل خَِٝ وأبدظٝ وأحُّٝ ورزؿٝ، وهذه 

ڦ أيٜ وهل ؿقفف﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴾ ٺ 

ـ تٖمِٓٚ ظذ هذا ادًْك ؾ٘هنٚ دفٔؾ ظذ اإلختٔٚر افذي ؿدمْٚه مـ أن أيٚت افًٚبَٜ هل خىٚب فِّٗمْغ، وؾٔٓٚ د 

دفٔؾ ظذ أن افقظد اإلهلل هق أمر إهلل ـذفؽ، وهذا ؿد بًط ذم ؽر هذا ادقضـ، وفُـ َٕقل هْٚ إٔف مٚ مـ وظد 

اـف، وذوط افقظد هل أمر اهلل تًٚػ، وهل أشٌٚبف إهلل إٓ وهق أمر إهلل بتحهٔؾ ذوضف وافًًل إػ إدر

افَدريٜ وافؼظٜٔ ـذفؽ، ؾحغ يًد اهلل ظٌٚده ادٗمْغ بٚفتُّغ يًْل هذا أن افتُّغ واجٛ إيامين، وأن أشٌٚبف 

مـ واجٌٚت اإليامن، وافٌٍِٜ ظـ هذا افٌٚب هق افذي أوؿع ضقائػ ـثرة ذم افًُؾ وترك افًّؾ بقاجٌٚت إيامٕٜٔ 

ّٜ تتًِؼ بحَقق افديـ ووجقده ذم افًٚمل، وتتًِؼ بحَقق ادًِّغ، ؾ٘ن ؾٓؿ هذا ظِّْٚ أن اخلز ادتَدم هق ظئ

ٿ  أمر إيامين، وهدايٜ افَرآن فف ظذ مٚ ؾٔف مـ وظد ؾٕ٘ف أمر، وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚف ظٌَف﴿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٿ  ا اخلز، وهداهؿ بٖمره فتحهٔؾ ﴾  ؾٓذه مْٚشٌٜ أيٜ فِخز افًٚبؼ، ؾ٘ن افَرآن هدى ادٗمْغ هلذٿ 

ٹ  وظده، نثّؿ هلؿ ؾقق هذه اهلدايٜ وهذا افقظد بٖن بؼهؿ بٖمر هق أجؾ وأظيؿ وهق ؿقفف﴿ ٹ  ٹ 

ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ﴾ ، ؾٚفَرآن ٓ هيدي فِتل هل أؿقم بٖحُٚمف وفُـ ـذفؽ بٖخٌٚره ووظقده ٹ ڤ 

ٌل، وهذه افهٍٜ فَِرآن تٌغ أن أوشط ـام تَدم، وهق هيدي فِتل هل أؿقم بام هق ظّع ومٚ هق ؿقيل ومٚ هق ؿِ

افىرق وأظدهلٚ هل ضرق افَرآن ذم افقصقل إػ ادراد، ؾٚهلل جًؾ فًٌِٚد مَٚصد ذم افقجقد جيٛ ظِٔٓؿ افًّؾ هلٚ، 

وهداهؿ إػ افىرق ادقصِٜ هلذه ادَٚصد، ؾٚإلًٕٚن مٓدي هبذا افَرآن ومٚ ؾٔف، وذفؽ أن مـ رمحٜ اهلل إٔف مل يسـف 

ن مـ ظجٚئٛ ادِحديـ وادًروغ أن يًدوا اهلدايٜ واإلرصٚد تًىٔاًل فًَِؾ وإمٚتٜ فِْنٚط افًَع فًٍْف، وإ

اإلًٕٚين، وفق ترك اإلًٕٚن ظّاًل ٓظسض ظذ هذا افسك، نثّؿ دٚ هدي اظسض ظذ هذه اهلدايٜ، وهذه هل ٕزظٜ 

ۆئافؼ ذم ادًروغ وادِحديـ، وأمٚ ادٗمْقن ؾَٔقفقن: ﴿ ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ېئ  وئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ﴾ .ىئ   
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وبٔٚن هذه افهٍٜ فُتٚب اهلل تقجٛ ظذ ادٗمْغ اإليامن بٖن افَرآن ؾٔف ـؾ مٚ يًًدهؿ وهيدهيؿ ويرصدهؿ،    

وفٔس ـام إتؼ ؿدياًم وشٚر ذم ضقائػ ادًِّغ افٔقم أن افَرآن ذم مُجٌَؾ ظٚمٜ بال تٍهٔؾ، أو إٔف محٚل أوجف ٓ 

قال ذ، وهل ظذ هذه ادًٚين ترؾع هذه افهٍٜ ظـ افَرآن ؾال يًقد ـتٚب هدايٜ، بؾ تُقن حيًؿ ؿؤٜ، ؾٓذه أؿ

ًٚ ادمف افْٚس إػ مهٚدر أخرى جًِقهٚ ئَْٜٔ  احلرة مًف أصد، وافنؽ ؿٚئؿ ٓ يزول، وهبذه اجلٓٚٓت ؿدياًم وحديث

ؽٔٚر وضرؿٓؿ ذم اإلشتدٓل، بؾ وشّقا دٓٓت افَرآن طْٜٔ، ؾٖـثر إؿدمقن ذم مًٚئؾ افًِؿ ظذ ظِقم إ

اظسوقا ظذ طٚهر افَرآن هبذه افدٓٓت افتل شّقهٚ ؾًِٜٔ وئَْٜٔ، وافٔقم دمد هذه افًّقم تني حتٝ افًامئؿ 

وافِحك، وتنٌع هبٚ ؿٚدة فِْٚس وأجٔٚل ادًِّغ، حٔٞ اظتْٚؤهؿ بٚفَرآن ٓ يُٚد يقجد، ومدارشتف هل أؿؾ 

ـ تًجٌف ؾُرة أتتف مـ ًٍٕف أو مـ إؽٔٚر ؾٖفًٌٓٚ آيٜ مـ ـتٚب اهلل فٔجًؾ هلٚ ظِقم افْٚس، وأحًْٓؿ حًٚٓ م

افٌَقل ذم ًٍٕف وذم ٍٕقس أخريـ، وممٚ يدفؽ ظذ مٚ أؿقل ؾٕ٘ؽ فق دظقت أحدًا مـ أصحٚب مْٚهٟ افًّؾ 

رآن محٚل أوجف، اإلشالمل افذيـ يًِّقن فسإشالم إػ ـتٚب اهلل فٍٔهؾ بُْٔؿ ؾ٘ن أول ؿقل شتًًّف مْف: أن افَ

ًٚ هلذا  ًٚ صٚؾٔ أو أن هذه ادًٚئؾ اجتٓٚديٜ ٓ حيًؿ أمرهٚ افُتٚب، بؾ ؿد يًجٛ أن يُقن ذم ـتٚب اهلل حاًل وجقاب

 -إٓمْرمحريب–اإلختالف، وشٌٛ هذا أن افْٚس افٔقم 

تٚفْٚشٚدتًٚروٜوادٓيًِّقٕٖٕٚفَرآهنقافذئًهّّْٚخلالف،ٓأهنٔحََٚخلالؾٌُقٕآيٚهتتحتّالدًٕٚٔٚدختٍِٜواجتٓٚدا

ٿٌَك مـ حََٜٔ هذه أيٜ﴿وىربٜ،ؾًِٔٓذاادًْٔٚفذئَقفقهنقيًتَدوهنامذاي ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴾  ٺ 

،إذ مـ مًٚين هذه أيٜ أن افَرآن ٓ يدفؽ ظذ مٚ هق ؿقيؿ بؾ هيديؿ دٚ هق أؿقم، مع أن ؽر افَرآن ٓ يقصػ 

﴾  ٓ تًْل أن ؽر فف حؼ ذم هذه افهٍٜ، بؾ ؽر ٿ هْٚ﴿بٚحلؼ أبدًا، بؾ هق افٌٚضؾ أبدًا، ؾ٘ن صٌٜٔ ادٌٚفٌٜ 

 افَرآن والل واظقجٚج.

ًٚ هلذا احلؼ ذم افَرآن هؿ    ؾٚفَرآن هيدي افْٚس إػ احلؼ ادىِؼ ذم ـؾ بٚب مـ أبقاب حٔٚهتؿ، وأوػ افْٚس ضٌِ

ًٚ فِحؼ مْف هؿ مـ يدظقن اف ْٚس إػ افًقدة فُتٚب اهلل أهؾ اإلشالم حغ خيتٍِقن ذم أمر، وأوػ أهؾ اإلشالم ضٌِ

وشْٜ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومـ يدظقن إػ حتُّٔف وحتُٔؿ آيٚتف، وهذا افٌٚب وهق افًّؾ فسإشالم 

وافدظقة إفٔف هق مـ أرـٚن هدايٜ افَرآن، ؾ٘ن افَرآن أؾٚض ذم ؿهص إٌٕٔٚء وشرهتؿ، وتًددت هذه افَهص 

دًرة وهذا افىريؼ، وـام أن مـ أرـٚن ؿوٚيٚ افَرآن ذـر شرة افرشقل ذم شقر ظذ وجف تٍهٔع تٌغ دؿٚئؼ هذه ا
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صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم هذا افنٖن، ومٚ هل شْتف افتل شٚر ؾٔٓٚ فتحَٔؼ وظد اهلل وافْك، ؾٚفًٚظل فِحقق 

ۆئبٚفًٚبَغ ظّالً بَقفف تًٚػ﴿ ﴾  شٔجد ذم ـتٚب اهلل ـؾ مٚ حيتٚجف حلؾ مًوالت ضريَف ذم ۇئ 

ػ أهداف اإلشالم، وهق ؽْل هبذا افَرآن ظـ مْٚهٟ إؽٔٚر، وذط هذا افٌْك أن يٖيت افَرآن افقصقل إ

ًٚ، ٓ ممتِئ افَِٛ وافًَؾ مـ زبٚٓت إؽٔٚر ؾ٘ن صٚدف ذم افَرآن مٚ يوٚده ذهٛ فتٖويِف أو  مًسصدًا مٓتدي

صحٚب ادذاهٛ افٌدظٜٔ افَديّٜ افتل زظّف أن افزمـ ؿد تٌر، وأن افقاؿع ؽر افقاؿع، ؾٓذه هل ظْٔٓٚ تٖويالت أ

يٍْر مْٓٚ هذا ادرء ويتزأ مـ أهِٓٚ، فُْف ٓ يدري هذا ادًُغ إٔف ظذ ؽرز هٗٓء ادٌتدظٜ، وأن بٚبف ذم اإلشتدٓل 

هق بٚهبؿ، ومع ذفؽ يزظؿ اإلٕتًٚب إػ افدظقة إػ افُتٚب وافًْٜ، ومٚ حِف إٓ جمرد صًٚر ٓ واؿع فف إٓ ظذ 

ربٜ ادذاهٛ افٌٚئدة أو افتل مل يًد هلٚ وجقد إٓ ذم أفٍٚظ وراث ٓ أنثر هلؿ ذم احلٔٚة، وٓ وجقد طٚهرن ؾٓق وجف حمٚ

يٍتش ظْٓؿ ذم افزوايٚ اديِّٜ فٔحٚرهبؿ رجٚء افِحقق بٕٚوائؾ افذيـ حٚربقا هذه افٌدع يقم ـٚن هلٚ وجقد طٚهر 

افًيّك ذم ظكه فٌض ظْٓٚ افىرف وشُٝ بال حراك ٕن وأنثر ذم حٔٚة ادًِّغ، وفق دظل إػ ؿوٚيٚ اإلشالم 

 خهقمف هؿ أهؾ افًٔػ وافًِىٚن، وافرجؾ صٍقه هلؿ، يرجق خرهؿ وخيٚف ذهؿ.

وافَهد أن محِٜ صًٚر افًقدة فُِتٚب وافًْٜ هؿ أحقج افْٚس فًِقدة إػ افُتٚب وافًْٜ وأهؿ بٚب ذم افًِؿ     

ِٔف وشِؿ ذم اخلروج مـ افتٔف وافذفٜ إػ وظد اهلل بٚفتُّغ وافْك، وإمر هلٗٓء هق تًِؿ ضريَٜ ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظ

يٌدأ بًّرؾٜ واؿًٓؿ مـ خالل حُؿ اهلل ذم أمثٚهلؿ، ؾ٘ن أحُٚم افَرآن وأوصٚؾف ظذ افْٚس هل أول اهلدايٜ، وهل 

ُٚمٓؿ ذم افَرآن نثؿ افًٌٔؾ فِدخقل ذم هدي افَرآن ذم افًّؾ، وبدون هذا افًٌٔؾ وهق مًرؾٜ واؿع افْٚس نثؿ أح

 افًّؾ هبدي افَرآن مع أمثٚهلؿ ؾ٘ن إمٜ فـ خترج مـ افتٔف وفـ تْٚل وظد اهلل تًٚػ. 

ٿوهذه أيٜ اجلِِٜٔ ﴿     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴾   ٺ 

ردظئًِّٔىٚئٍٜاإلحلٚداجلديد،وافتٔسيدإٔتجردافَرإّْٓٓدايتف،وتًىألحُٚمف،وتًٍْْٔٓهٍٜاهلّْٜٔ،ؾٔدظقٕ٘فٔتًٍ

اهلل، جيرون ظِٔف والٓت احلدانثٜ وتًٍراهتٚ ظذ ٕهقص افنًراء ادرى بٚفٍهٚم، ؾٔتحقل  جديد فُتٚب ير

افْص افربٚين اهلٚدي فٌِؼ إػ جمرد أحجٜٔ حتتٚج إػ حؾ منُالهتٚ، أو إػ جمرد رمز فٍيل خلٔٚل صٚرب 

بدورهٚ افهِح بغ ادخدرات ومريض افًهٚب، ويزظّقن أهنؿ حيََقن احلدانثٜ فِْص افَرإٓغ وافتل حتَؼ 

ًٚ هلؿ إػ مٓتديـ ووٚفغ، وٓ إػ مٗمْغ وـٚؾريـ، وٓ إػ ضٚئًغ  افْٚس ؾال يًد افَرآن حٚـاًم فٌِؼ وٓ مقزظ
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وظهٚة٧ أي يهر افْٚس جمرد دواب بال وقابط، وهبٚئؿ حتُّٓؿ افٌرائز، ؾال حالل وٓ حرام، وٓ جزاء وٓ 

 ظَقبٚت.

ٌغ هدايٜ افَرآن فِتل هل أؿقم، ؾ٘هنٚ دمًؾ أظيؿ هدايٜ ؾٔف هذا افتٍريؼ بغ افٌؼ ظذ وهذه أيٜ اجلِِٜٔ، وهل ت  

أشٚس اإليامن، وفٔس ظذ أي رء آخر، ؾْٓٚك مٗمْقن مٓديقن، هلؿ حًـ اجلزاء وحًـ افًٚؿٌٜ، وهْٚك 

اإليامن، وحغ  ـٚؾرون هلؿ افًذاب، ؾال هدايٜ دون أحُٚم، وٓ هدايٜ دون تقزيع افْٚس وتٍرؿٓؿ ظذ أشٚس

يرتٍع مٔزان اإليامن وأحُٚمف، ؾٍَٔده افْٚس أو يسـقٕف، ؾٓؿ حْٔئذ والل بال هدايٜ، حتك فق اجتًّقا ظذ 

صًٔد واحد، وظذ مًْك واحد مـ مًٚين احلٔٚة افدٕٔٚ، ـٚإلًٕٕٜٚٔ أو إرض أو افٌِٜ، ومـ تٖمؾ ضرق ادِحديـ 

ٕزع ظربٜٔ افَرآن، وترك مْٚهٟ  -د أن أس ضريَٓؿ تَقم ظذ أمريـ أوهلام:ذم آيٚت اهلل فكؾٓٚ ظـ مراد اهلل ؾٕ٘ف جي

افًرب ذم افٍٓؿ واإلدراك، ونثٕٚٔٓام ووع وقابط اهلقى افتل يًّقهنٚ ظَِٜٔ أو اجتامظٜٔ أو شٔٚشٜٔ، وـؾ 

وأشٚس جٓٚٓهتؿ تدور حقل هذيـ إمريـ، ؾٖوهلام يًقد إػ ٍٕس افْص ونثٕٚٔٓام يًقد إػ أجقائف وتٚرخيف، 

افَؤٜ أن افَرآن إٕام يوع أحُٚمف هلدايٜ اخلِؼ فتحَٔؼ مٚ حيٌف اهلل ويروٚه مـ احلؼ حتك فق خٚفػ حمٌقبٚت 

اإلًٕٚن ورؽٌٚتف، أو خٚفػ واؿًف وتَريراتف، وأمٚ هؿ ؾ٘هنؿ يريدون اخوٚع حٛ اهلل ومراده وـالمف دٚ حيٌف 

ْٚس مـ أحُٚم وتَريرات، ويزيـ هلؿ افنٔىٚن أن هذه افْٚس ويرؽٌقٕف مـ صٓقات ودٚ اصتَرت ظِٔف أووٚع اف

إٕام هل خالصٜ ؾُر افٌؼيٜ، وأهنٚ وصِٝ إػ هذا احلد بًد دمٚرب وتىقير، ؾٓل ؿّٜ افتَدم واحلوٚرة واددٕٜٔ، 

وأمٚ ؽرهؿ هلق ختِػ وُٕقص ظذ إظَٚب، وفذفؽ ؾٓذا هق جٓٚد إٌٕٔٚء وهق جٓٚد أتٌٚظٓؿ مع أظداء خط 

افًٚؿٌٜ فِّتَغ. افٌْقة، و  

 

ڦ ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴾ ٺ   

ؾٓام أمران جِٔالن ذم ـتٚب اهلل٧ أوٓمهٚ اهلدايٜ فِحؼ وهذا يتوّـ بِقغ اهلدف بٚفىٚظٜ مـ ؽر اوىرار    

بًد  إلدراك أهداف ادرء بٚدًهٜٔ، ٕن مٚ ظْد اهلل ٓ يٗخذ بًّهٜٔ ـام يًٍؾ افوٚفقن، ونثٕٚٔٓام: إجر إخروي

ادامت وذفؽ بام جيْقه مـ أجر ـٌر، وإجر افٌُر إٕام يُقن بّوٚظٍٜ إجر واحلًْٚت، ويُقن بجزاء هذه 
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احلًْٚت، ؾ٘ن احلًْٜ هل نثّـ رؽد اجلْٚن، ومـ تٖمؾ نثّـ احلًْٜ ظِؿ أي أجر ـٌر يْتيره، ظذ مٚ ذم هذا افقظد 

ىٚظٜ، ٕن افىٚظٜ هلٚ أنثران مـ جٜٓ اجلزاء إخروي٧ اإلهلل مـ افْجٚة مـ افًذاب، ؾٓذا ؾوؾ آخر يدرك بٚف

حتهٔؾ احلًْٚت وافْجٚة مـ افًٔئٚت، ـام أن افًٔئٜ هلٚ أنثران٧ حهقل مقجٌٓٚ وهق افًذاب وؾقات أجر احلًْٜ 

 مٚ فق ظِّٓٚ، وفذفؽ ؿٚل اهلل تًٚػ ظـ ؽر ادٗمْغ: 

ڃ﴿ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  رادهؿ ـام ؿٚل ﴾  ،إذ ؿد ؾٚهتؿ هدايٜ افَرآن وإدراك مڦ 

ڱتًٚػ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴾  وؾٚهتؿ إجر افٌُر، ک 

ڃنثّؿ مل تُـ هذه ـؾ خًٚرهتؿ٧ وهل فًّر احلؼ خًٚرة ظئّٜ، إٕام ـٚن هلؿ مٚ ؿٚفف تًٚػ﴿ ڃ  ڃ  ﴾ ڄ 

. 

ڄ وذم هذه أيٜ جًؾ اهلل موٚد اإليامن وافًّؾ افهٚفح ظدم اإليامن بٚفٔقم أخر﴿   ڄ  ڄ  ٕن ﴾  ،ڦ 

ًٚ ؿط إٓ  شٌٛ اإليامن وافًّؾ افهٚفح هق اإليامن بٚٔخرة، بؾ ٓ يُقن هْٚك إيامن وٓ يُقن افًّؾ صٚحل

 بٚإلحتًٚب٧ أي اإليامن بٚفٔقم أخر، ؾُٚن شٌٛ ـٍر افُٚؾر هق ظدم اإليامن بٚفٔقم أخر.

ؾ طٚهر إمر ؾَط، بؾ ٓبّد مـ وجقد وذم هٚتغ أيتغ بٔٚن واوح أن هدى افَرآن وأنثره ذم افقجقد ٓ يَع بًّ  

 ًٚ افٌٚظٞ إخروي هلذا افًّؾ حتك حيهؾ أنثره، ؾٚفًٍؾ وإن افَتك بهقرتف مع حُؿ اهلل ؾٕ٘ف ٓ يُقن حُاًم إهلٔ

وٓ يًىل أنثره افتٚم ذم افقجقد إٓ بقجقد اإلحتًٚب، ؾٚفداظل إػ اهلل فتحُٔؿ ذظف ذم افقجقد وذم حٔٚة افْٚس 

إػ احلُؿ افيٚهر، بؾ يدظقهؿ إػ اهلل وافدار أخرة، ؾ٘ن حهؾ هلؿ هذا ـٚن افًّؾ بٚفؼع يًد ٓ يدظق افْٚس 

ًٚ، نثؿ يًىل أنثره ذم صالح افقجقد، وهذا إمر ٓ يٍٓؿ إٓ مـ هدايٜ افَرآن، أمٚ افذيـ يًِّقن إلظٚدة  ظّاًل صٚحل

َرآن، وإٕام هؿ دخِقا ذم شٌٔؾ ادجرمغ دون حُؿ افؼع ذم افيٚهر ظذ مْٚهٟ إؽٔٚر ؾ٘هنؿ ذم بًد ظـ هدي اف

 بهرة، وحيًٌقن أهنؿ مٓتدون.

 

ڍؿقفف تًٚػ﴿   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴾ چ   
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هذا مًقق ذم مًقؿٚت اإليامن بٚٔخرة، وبٚفتٚيل هق مًقق مـ مًقؿٚت افًّؾ افهٚفح، ؾٚإلًٕٚن ابتداًء ٓ تهح   

ؼ ؾٕ٘ف يتٌع هقاه بٚتٌٚع افؼ دٚ حيهؾ فف بٚفؼ مـ افنٓقة أحُٚمف ذم تًّٜٔ افؼ واخلرن بؾ إن أدرك اخلر واف

 افًٚجِٜ.

وافؼ واخلر اشامن ذم افؼع ٕصٔٚء وأظامل، ومهٚ خِؼ مـ خمِقؿٚت اهلل، فُـ افؼ ٓ يًْٛ إفٔف، ؾ٘ن اهلل مل   

ًٚ إٓ ظذ وجف اخلر حتك فق ـٚن ذًا ذم ًٍٕف، ؾ٘ن مَٚصد اخلِؼ هل افتل تىِؼ  اشاًم اخلر وافؼ ظذ خيِؼ صٔئ

ًٚ، وٓ خيَِف بال مَهد ظئؿ، ؾ٘ن افؼ ٓ يًْٛ إفٔف جؾ ذم ظاله،  ًٚ ظٌث إظامل وإصٔٚء، ودٚ ـٚن اهلل ٓ خيِؼ صٔئ

مع أن اشؿ افؼ يىِؼ ظذ افقء ؿٌؾ ظّؾ اإلًٕٚن بف، وـذفؽ اشؿ اخلر، ؾ٘ن مـ إصٔٚء وإظامل هل ذ 

متحٚن ـام ووًٝ حلُّٜ افقجقد ذم اؾساق اخلِؼ إػ مٗمـ وـٚؾر، وضٚئع وظٍٚص.خَِٝ ظذ جٜٓ اإلبتالء واإل  

واإلًٕٚن فوًٍف وحٌف فًِٚجِٜ ؾ٘ن يدظق فتحهٔؾ إمريـ٧ افؼ واخلر، مع أن أحدمهٚ يٍقت أخر، وفقٓ   

ًٚ، فُـ دٚ ـٚن ادٔزان هق مٔزان أخرة وظٚؿٌٜ إمر ؾٔٓٚ ـٚن اخلر هق ـْز  وجقد أخرة فُٚن هذا افًًل صحٔح

ڻ افًَالء افهٚحلغ، وؿد حُؿ افَرآن أن افؼ ٓ ؿّٜٔ فف وفق ـثر ؾَٚل﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴾ .ۀ   

وهذه افه٧ٍٜ وهل افرؽٌٜ واجلد ذم حتهٔؾ ادتوٚديـ مـ اخلر وافؼ هل صٍٜ اإلًٕٚن دٚ خِؼ ظِٔف مـ   

ـنػ افَرآن ظـ احلََٜٔ اإلًٕٕٜٚٔ ومٚ ؾٔٓٚ مـ ٕقازع فف ه ؿرآين احلرص، ودٚ خِؼ ظِٔف مـ حٛ افنٓقات، و

يتًِؼ بّْٟٓ اهلل ذم افؼع وإمر، ؾ٘ن مْٚهٟ افٌؼ ادَىقظٜ ظـ افقحل وهداه إٕام توع مْٚهٟ احلٔٚة اإلؿتهٚديٜ 

ًٚ ا ًٚ مٚ وافًٔٚشٜٔ واإلجتامظٜٔ ظذ جٜٓ صٓقة اإلًٕٚن ومٚ تُتنٍف ؾٔف مـ رؽٌٚت، وحغ تتهقر ساظ ًٕٕٔٚ

ـٚفكاع بغ رؽٌٜ افٍرد ومهِحٜ اجلّقع ؾ٘هنٚ تْحٚز ٕحدمهٚ بحًٛ افدواؾع ٕصحٚب هذه افْيريٚت 

وادْٚهٟ، ؾْٓٚك مـ يْحٚز إػ افٍرد ـٚفرأشامفٜٔ وهْٚك مـ يْحٚز إػ اجلّقع ـام تزظؿ اإلصساـٜٔ، وفُـ أصؾ 

فِىٌَٜٔٔ اإلًٕٕٜٚٔ ذم وًٍٓٚ وحٚجٚهتٚ وصٓقاهتٚ، هذه ادْٚهٟ هق أن ووًٓٚ يُقن ظْد أصحٚهبٚ بحًٛ ؾّٓٓؿ 

وأمٚ افَرآن افُريؿ ؾٓق يُنػ حََٜٔ اإلًٕٚن، وؾىرتف افتل ؾىر ظِٔٓٚ، وأصؾ ٕقازظف وترـٌٔف، وذم افًّقم ؾٕ٘ف 

ۇئ يُنػ وًٍف وجِٓف ـام ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴾  ؾٚفيِؿ يوٚد افًّؾ افهٚفح ائ 
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مع مٚ فدى ٓؽًْٚن مـ ؾىرة مرـٛ ظِٔٓٚ ذم حٚجٚتف ورضوراتف، ؾٚهلل ظز  واجلٓؾ يوٚد افًِؿ افهحٔح، هذا

وجؾ ذم أحُٚمف ٓ يقاؾؼ هذا اإلًٕٚن ذم ترـٌٜٔ وأصؾ خَِف، بؾ يدظقه إػ جمٚهدة هذه اخلَِٜ، دٚ ذم تًٚمل ادرء 

ھ  ظْٓٚ خر فف، ؾٚهلل يَقل: ﴿ ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

﮹ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے ے  ھ  ٚل ﴾ ؾَھ ھ 

ەئ ظٌَٓٚ جؾ ذم ظاله﴿ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ېئ ۈئ ېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئ وئ ۇئ  پ ەئ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  ﴾  پ 

ہ ،ويَقل شٌحٕٚف ذم شقرة هقد﴿ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴾  نثؿ اشتثْك ربْٚ ہ

﯁ بَقفف﴿ ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﴾ .﮸   

ع اإلهلل مع ؾىرة اإلًٕٚن أن يًتجٔٛ فيوراتف وحٚجٚتف حتك وهق يٖمره ذم جمٚهدهتٚ ظذ ظذ أن مْٟٓ افتؼي  

ًٚ أو ظذ وجف افقجقب إن ـٚن ؾٔٓٚ تًٍد أو طِؿ ـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ﴿ ٻ وجف اإلشتحٌٚب حْٔ ٻ  ٱ 

ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ  چ  ک چ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ڤ ﴾  وؿٚل تًٚػ﴿ک  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴾ .ڤ   

وافَهد أن حٛ اإلًٕٚن وصٓقتف فًٔٝ مًٔٚر افَٔؿ، وٓ هل وٚبط افتؼيع ـام تٗذن بذفؽ مذاهٛ افٌؼ،   

ًٚ، بؾ ؿٔؿ افؼع مًتْدهٚ احلٛ وافٌٌض اإلهلل،  وٓ أن اإلًٕٚن بقصٍف ؾردًا ذم ساع مع اإلًٕٚن بقصٍف مجً

وافكاع إٕام هق ساع اإلًٕٚن مع ًٍٕف وهقاهٚ وصٔىٚهنٚ، نثؿ ساظف مع افٌٚضؾ شقاء ـٚن ؾردًا أو مجٚظٜ، وظذ 

حدة، وٓ هذا ؾٕ٘ف ٓ جيقز افٌتٜ مَٚرٕٜ بغ افقوع اإلهلل فِؼع وبغ افقوع افٌؼي فف، ٓ ظذ جٜٓ ادٍردة افقا
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ظذ جٜٓ أصؾ افتؼيع، وفذفؽ ؾّـ افوالل تًّٜٔ اإلشالم بٖي اشؿ آخر ؽر مٚ شامه اهلل بف وهق اإلشالم، ومـ 

ًٚ مـ اإلشالم هق ظْد أخريْـ ـام مـ افوالل افزظؿ أن اإلشالم جزءًا مـ مذهٛ ووًل  افوالل افزظؿ أن صٔئ

بٚشؿ افتقحٔد وتزير افٍُر بٚشؿ اإليامن، وهذا أظيؿ  بؼي، إذ مثؾ هذه إؿقال افَهد مْٓٚ تزير افؼك

.ًٚ ًٚ وهبتٕٚ  افوالل ذم افقجقد ٕٕف مـ افَقل ظك اهلل ـذب

ًٚ إٔف جيٓؾ افؼ، بؾ ربام دظٚ بف مع ظِّف بف إٔف ذ وذفؽ    ودظٚء اإلًٕٚن بٚفؼ ـام يدظق بٚخلر ٓ يًْل فزوم

ې ـَقل افُٚؾريـ﴿ ې  ې  ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ى ۆ 

﴾  ،أو ـام يدظق ادرء ظذ ًٍٕف بٚدقت أو بٚفٍَر مع مٚ يًِؿ أن هذا مـ افؼ فف، وهذا خمٚفػ دٚ ؾن ابـ ى

 ((حجٌٝ افْٚر بٚفنٓقات، وحجٌٝ اجلْٜ بٚدُٚره)) -افًريب ادٚفُل ادًٚؾري حديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

ًٚ فِنٓقات، وافنٓقات حمج قبٜ ؾٔٓٚ، ؾٓؿ ٓ يرون إٓ افنٓقات، ـنٌُٜ افهٔٚد ؾٕ٘ف جًؾ افْٚر بًٍْٓٚ حجٚب

، ؾٚفىر يريد اجلّْٜ ؾَٔع ذم افنٌُٜ ؿٌؾ وصقفف إفٔٓٚ، ؾٓذا حٚل افْٚر تُقن مًتقرة واجلْٜ ؾقؿٓٚ طٚهرة فِىر

وافنٓقات، ؾٚفْٚس يرون افنٓقات دون افْٚر افتل حقهلٚ ؾٓؿ ٓ يهِقن فِنٓقات إٓ بٚؿتحٚم افْٚر، ؾ٘ن 

أي وؿع احلِٔقفٜ،  ((ؿد حٔؾ بغ افًر وافَّْزوان))ًقا ذم افْٚر ظذ ظُس حٚل اجلْٜ وهذا ظذ ؿقلجٚؤوهٚ وؿ

واجلّٓقر ظذ ؽر هذا افتًٍر، ؾٓؿ يَقفقن إن اهلل جًؾ حجٚب افْٚر افنٓقات ؾٓؿ ٓ يرون إٓ احلجٚب وهل 

بٚدُٚره، ؾٓؿ مًروقن ظْٓٚ خمٚؾٜ مْٓٚ افنٓقات ؾَٔتحّقهنٚ ؾ٘ذا اؿتحّقهٚ دخِقا افْٚر، وأمٚ اجلْٜ ؾّحجقبٜ 

 ؾٔحرمقن اجلْٜ. 

ژ فُـ يٌَك افًٗال هؾ يًتجٔٛ اهلل دظٚء ادرء ظذ ًٍٕف أو ؽره بٚفؼ واهلل يَقل ذم شقرة يقٕس﴿   ژ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ 

﴾ .ڱ   

ٓ  ))فؼ ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿفَد جٚء ذم احلديٞ افْٓل ظـ أن يدظق ادرء ظذ ًٍٕف ووفده بٚ -ؾٚجلقاب:  

تدظقا ظذ إًٍُٔؿ، ٓ تدظقا ظذ أوٓدـؿ، ٓ تدظقا ظذ أمقافُؿ، ٓ تقاؾَقا مـ اهلل شٚظٜ ؾٔٓٚ إجٚبٜ ؾًٔتجٔٛ 

،وهذا يدل ظذ أن هْٚك مـ دظٚء ادرء بٚفؼ ظذ ًٍٕف ووفده ومٚفف يًتجٚب، ؾًٌض أهؾ افًِؿ محِف ظذ  ((فُؿ
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ًٚ، بؾ ؾٔٓٚ بٔٚن رمحٜ اهلل اإلـثٚر٧ اي إن أـ ثر افدظٚء ظذ ًٍٕف ووفده ومٚفف، هذا مع أن أيٜ ٓ تٍْل اإلجٚبٜ مىَِ

ظذ ظٌٔده بًدم افتًجٔؾ، وذفؽ ٓ يٍْل واؿع افدظٚء، حتك فق دظٚ بٚحلؼ واخلر، ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ جئٛ 

، وٓ يَع إجٚبٜ افدظٚء ؾقرًا إٓ إن واؾؼ افَدر، دظٚء افداظل بٚحلؼ ذم إجؾ افذي ؿدره، وبٚحلُّٜ افتل يًِّٓٚ

 وهذا مًِقم.

ڍ  وافذي يٌدو يل أن مـ أهار هذه أيٜ ﴿   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴾  أن اشتًجٚل چ 

اخلر ذم ؽر ؿدره افذي ؿدره اهلل فف إٕام هق ذ، وذفؽ فربط إمريـ ذم أيٜ، أي ضِٛ ادرء افؼ ـىٌِف فِخر 

ًٚ إٓ إن أتك ذم ؿدره افذي ؿدره اهلل فف، وـقٕف ظجقًٓ، ومـ  تٖمؾ ؿدر اهلل ظِؿ هذا ادًْك، ؾ٘ن افقء ٓ يُقن حًْ

ؾ٘ن وؿع فف مٚ وؿع مـ اخلر إٕام جٚء بًد ضقل رحِٜ، وفق وؿع فف اخلر بٌر هذه افرحِٜ وذم ؽر وؿتف دٚ ـٚن ظذ 

ٹادًْك افذي وظده اهلل إيٚه ظذ فًٚن أبٔف بَقفف﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴾  ،ومـ صحح هذا ادًْك ذم ڤ 

هذه أيٜ ظِؿ تقاؾَٓٚ مع افقظد اإلهلل افذي حتِّف هذه افًقرة ممٚ تَدم مـ أيٚت افًٚبَٜ ومٚ شٖٔيت ـذفؽ مـ 

ظـ افْٓل ظـ افقظد بٚهلجرة إػ دار ظزة وـرامٜ، وافٍتح إظيؿ دُٜ ادُرمٜ، وهق مقاؾؼ حلديٞ خٌٚب 

،ؾ٘ن اخلر ذم مرات ـثرة ٓ يُقن بهٍتف ادًتَِٜ ؾَط، بؾ ٓ يُقن خرًا إٓ  ((وفُُْؿ تًتًجِقن))اإلشتًجٚل

ذم بٔئتف وطرؾف، ؾ٘ن خال مـ وؿتف ادالئؿ فف ـٚن ذًا بٚظتٌٚر اإلوٚؾٜ، وهُذا افْك، ؾ٘ن افٌٌِٜ ذم وؿٝ وبٔئٜ ٓ 

تَع ظذ ؽر مًتحَٓٚ، ؾٍُٔروهنٚ ـام يٍُر افٌْل افٍٚجر ًّٕٜ اهلل ظِٔف ذم  تالئّٓٚ تُقن ذًا ظذ أهِٓٚ، ـٖن

ووع ادٚل حمِف افؼظل، أو ؿد يُقن حٚهلؿ ؽر مالئؿ هلٚ ؾتُقن ظِٔٓؿ وبًٚٓ ونثًَٚٓ ؾتَِْٛ إػ هزيّٜ مٚحَٜ، 

ائ وذفؽ ـحٚل افٌْٚئؿ افتل ؿٚل اهلل ؾٔٓٚ ذم شقرة افٍتح﴿ ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ  ۓ ﴾  ،ؾٓذه شٚؿٓٚ اهلل مًٚق اإلًٕٚم ظذ افهحٚبٜ بًد ؿقفف﴿وئ ەئ  ے ے  ھ  ھ 

﮽ ﮼  ﮺ ﮻  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ﴾  ،ؾ٘ن افٌْٚئؿ فق ۓ 

جٚءت ذم ؽر ؿدرهٚ فُٕٚٝ ذًا ظِٔٓؿ، وهذا مـ بٚب ًّٕٜ اهلل ظذ ـؾ حٚل، شقاء ـٚن خرًا طٚهرًا أم ؽر ذفؽ 

رًا هلؿ دٚ ؾٔٓٚ مـ زهرة وؾرح ظٚجؾ ؾُٚن أمرهٚ إػ ذ ظذ ممٚ يُره اإلًٕٚن، وـؿ مـ وؿٚئع طْٓٚ أهِٓٚ خ
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أهِٓٚن ؾٔتّْقن أن مل تُـ، وـؿ مـ حزن ومنَٜ وؿًٚ ظذ افْٚس ؾِام إَٙ أمرهٚ ـٕٚٚ ظذ خر وًّٕٜ وؾرح، 

ِٛ وذم هذا إمر تًِٔؿ ٕهؾ اإلشالم ذم وؿٝ افٌالء وافندة، وذم زمـ بْٚء افَقاظد أن اإلشتًجٚل ذ، وأن ض

افًقاؿٛ ادٍرحٜ ذم ؽر زمٚهنٚ فٔس مـ احلُّٜ وٓ مـ افًَؾ، ؾُؿ مـ ٕك ومتُغ حتَؼ فًِِّّغ ؾام فٌٞ أن 

ظِؿ أهِف إٔف ؾقق ضٚؿتٓؿ، وإٔف مل يُـ إٓ صقرة طٚهرة بال ؿقاظد مًتَرة تهّد أمٚم ادحـ واحلقادث، وأن 

، تٍر ظْد افَِٚء وتٌَؾ ظْد افٌّْٜٔ، ؾٓٗٓء ّذ ورهؼ افُثرة افتل افتحَٝ هبؿ فًٔٝ إٓ ؽثٚء شٔؾ ٓ حََٜٔ هلٚ

ظذ افدظٚة وافًٚمِغ، واجلامظٜ ـام ادرء إن رتٛ حٔٚتف ظذ وجف مـ إحقال ؾٓق مىّئـ ومرتٚح أـثر ممـ ذاق 

ضًؿ رء واظتٚده نثؿ شِٛ مْف إذ آٓمف تُقن صديدة، ؾٚفدظٚة إػ اهلل تًٚػ وادجٚهدون هؿ ذم خر مٚ ـٚن 

ؿًٓؿ افذي ظِّقن ؾٔف مالئؿ دٚ هؿ ؾٔف مـ افَقة، ؾ٘ن جٚءهؿ حٚل خٚدع هلؿ ؾٚضّٖٕقا إفٔف ؾ٘ن شٌِف شُٔقن وا

ًٚ، ؾ٘ن افوًػ ومًٕٚٚتف فٌِقغ افَقة وافتُّغ ٓ يًّك هزيّٜ، فُـ  صديد ظِٔٓؿ، وشُٔقن افٌْٚء بًد ذفؽ صٚؿ

اإلرادات إن تُررت ـام أهنٚ تهٔٛ افْٚس بٚفٖٔس  افَقة وافٌٌِٜ إن شٌِتٚ ـٚن هذا هق هزيّٜ، واهلزائؿ ٓ تَتؾ

وافَْقط، وفذفؽ ؾام يًىٔف اهلل مـ افتُّغ فِّجٚهديـ إٕام هق يقاؾؼ أحقاهلؿ وؿدرهتؿ، وذهٚ مـ متٚم افْك 

وافرظٚيٜ اإلهلٜٔ، وهق مـ احلٛ وافرأؾٜ هبؿ، ؾٚهلل ظز وجؾ رحٔؿ هبؿ وٓ جيري هلؿ إٓ مٚ ؾٔف اخلر هلؿ، وتِؽ 

ًٚ، وهبذا ادًْك يتحَؼ مًْك افْك صٍٜ  احلؼ، ؾٕ٘ف يٖيت ؿىرة ؿىرة، ويّتد بًْـ إهلٜٔ حتك إذا بِغ مَهده ـٚن نثٚبت

افدائؿ فِّٗمْغ، ؾ٘هنؿ مع وًٍٓؿ إٓ أهنؿ يَقدون ويزدادون، وهذا ٕك، ؾ٘ذا نثّؿ افتُّغ مل يًِٛ ظذ جٜٓ 

 ذهٚب احلؼ وزوافف وفُـ فًٔقد ـام ـٚن وأؿقى.

أن اشتًجٚل اخلر ذم ؽر أوإف ذ، ومٚ يًٍؾ ادرء هذا افًٍؾ إٓ  -إن صٚء اهلل تًٚػ–أن هذه أيٜ تٌغ  وافَهد  

 ٕٕف ظجقل ٓ يهز فَِٚء إؿدار ذم مقاظٔدهٚ.

وأهؾ اإلشالم مـ افدظٚة وادجٚهديـ يٌٌْل هلؿ ذم هذا افٌٚب تذـر ؽرة اهلل ظذ ديْف، وإٔف يٌٚر ظِٔف أـثر مـ   

هتؿ ظِٔف، وفقٓ أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ حُؿ ظدل، وإٔف ظذ ساط مًتَٔؿ دٚ شَك ـٚؾرًا ذبٜ مٚء، ؾُٔػ ؽر

يًىٔف ؽٌِٜ ومتُغ ظذ ادًِّغ، فُـ جيري اهلل إؿدار حلُّٜ هل أجؾ مـ رؽٌٜ ادًِؿ ومراده، ؾٚدٗمـ وإن 

أن يًِؿ أن مٚ هق ظِٔف مـ احلٚل هق افذي يتالءم  حزن ظذ ؾقات افتُّغ وتٖخر افْك حًٛ مراده، إٓ أن ظِٔف

مع احلُّٜ وافًدل، وأن ووع إصٔٚء وافقؿٚئع ؽر مُٚهنٚ ٓ ظدل ؾٔف وٓ حُّٜ وإن واؾؼ إمزجٜ ورؽٌٜ 
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افٍْس، وفذفؽ ؾ٘ن مـ افدظٚء ادْٓل ظْف أن يدظق ادرء ظذ وجف اجلزع ذم زمـ اإلبتالء وادحْٜ ـام ئٍد حديٞ 

ق حديٞ ؿد ذحتف ذم جزء خٚص واحلّد هلل، وهذا ادًْك ذم أيٜ هق افذي يتقاؾؼ مع جق افًقرة خٌٚب، وه

ومٚ تَدم مـ حُّٜ اإلهاء وادًراج بٚفًٌْٜ فِداظل، وهق افذي يتالءم مع إؾٚدة أيٚت افًٚبَٜ ذم ؾتح ادًِّغ 

س ذم أوفف ؾَط.فٌالد افنٚم وٕك اهلل هلؿ ظذ أظتك ؿقى إرض ذم آخر افزمٚن وفٔ  

 

گ ؿقفف تًٚػ﴿  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  ﴾ .گ   

إن مـ أظيؿ افًٌٚدات افتل يٌْف اهلل ظٌٚده إػ افْير ؾٔٓٚ آيٜ افِٔؾ وآيٜ افْٓٚر، ومهٚ مع ـقهنٚ مـ مٚدة واحدة هل     

ٚفؼ وظذ ؿدرتف، ؾ٘ن اهلل خيِؼ افقجقد مـ مٚدة افزمـ إٓ أهنام متوٚدتٚن، وهذا مـ أظيؿ إدفٜ ظذ وحدإٜٔ اخل

ًٚ إٓ وخيِؼ زوجف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ًٚ، ـام إٔف ٓ خيِؼ صٔئ ًٚ وخمتٍِ ی واحدة نثؿ جيًِف متْقظ ی  ی  ی  ىئ 

حئ ﴾ .جئ   

ٴۇ وأيٚت افَرإٜٓٔ تٍٔد أن افِٔؾ شٚبؼ افْٓٚر ذم افقجقد فَقفف تًٚػ﴿   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴾  ،ؾٓذه ۇ 

ٓام ذم ـؾ تًٚؿٛ إٓ أهنٚ تدل ظذ إوفٜٔ ـذفؽ، وهذا يتقاؾؼ مع ظامد افقجقد ؿٌؾ افْقر، أيٜ وإن دفٝ ظذ واؿً

نثؿ ـٚن افْقر، ومـ تٖمؾ أيٚت اجلٚمًٜ فذـر افِٔؾ وافْٓٚر رأى أن افِٔؾ ؿٌؾ افْٓٚر، وذـرمهٚ ذم افَرآن إٕام يَع 

هلل أو يَع ذـرمهٚ دٚ ؾٔٓام مـ احلُّٜ ـَقفف تًٚػ ذم دًٚين مْٓٚ افتٌْٔف ظذ ؿدرة اهلل تًٚػ وأهنام آيتٚن مـ آيٚت ا

ےافٍرؿٚن﴿ ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴾  أو ـٓذه أيٜ مـ اإلهاء ڻ 

ڈوـَقفف تًٚػ ذم افَهص﴿ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾  چ 

ھ وـَقفف ذم يقٕس﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

﴾ .ھ   
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ڳافتْقع ؿقفف﴿وذم هذه أيٜ مـ اإلهاء جًؾ مـ حُّٜ هذا  ڳ  گ  ﴾  ،ؾ٘ن افْٚس مـ گ 

ؽر هذا اإلختالف ٓ يًرؾقن حًٚب افزمـ وٓ حًٚب افًْغ وإيٚم، ؾ٘ن افٔقم ٓ يًرف إٓ بِٔؾ وهنٚر، ؾِق 

امتد افِٔؾ دٚ ظرف افٔقم، وـذا إذا امتد افْٓٚر، وبًدم مًرؾٜ افٔقم ٓ تًرف افنٓقر وٓ افًْغ، ؾٍل هذه أيٜ 

افًْغ بٚفِٔؾ وافْٓٚر، وذم شقرة يقٕس جًؾ اهلل مًرؾٜ افنٓقر بّْٚزل افَّر ؾَٚل شٌحٕٚف  جًؾ اهلل ظدد

ۉ ۉ وتًٚػ﴿ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ﴾  وظذ هذا ؾ٘ن ۇ 

تَدير افنٓقر وهل أصؾ افًْغ بّْٚزل افَّر أمر ؿرآين ذظل ٓ جيقز خالؾف، وذفؽ دٚ ربط اهلل بغ افنٓقر 

ًٚ بحرـٜ افنّس ـٕٚٝ افًٌٚدات افَّريٜ وبغ ظٌٚدات ذ ظٜٔ ـٚحلٟ وافهٔٚم، وممٚ يالحظ أن مٚ ـٚن زمْف مربقض

ؾٔف مًَِٜ هبذه احلرـٚت ـٚفهِقات اخلّس ذم افِٔؾ وافْٓٚر، ؾ٘ن افِٔؾ وافْٓٚر أمرهٚ ؿٚئؿ بحرـٜ افنّس، أمٚ مٚ 

﮵  ے ےـٚن مًرؾتف بٕٚهِٜ وهل مْٚزل افَّر ؾ٘ن افًٌٚدات تربط هبٚ ـَقفف تًٚػ﴿ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ 

﴾ .﮶   

وافذي ذم افَرآن أن افٍِؽ مدور، وأن ـؾ مٚ ؾٔف فف حرـٜ حتك إرض، أمٚ أن افٍِؽ مدور ؾَد جًؾ ابـ حزم   

وؽره هذا مـ رضوريٚت افديـ وأظِـ ظذ خمٚفٍف بٚفٍُر، وأمٚ أن ـؾ مٚ ؾٔف ؾِف جريٚن ؾَِقفف تًٚػ ظـ افنّس 

ۇئوافَّر﴿ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۇئ  ۉ 

مئ ىئ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ﴾  وؿقفف ۆئ 

ەئ تًٚػ﴿ ائ  ائ  ى  ى  ې  حئ ﴾  ،وأمٚ أن إرض دمري ؾَِقفف تًٚػ ذم شقرة افّْؾ﴿ې  جئ 

مث ىث جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  ﴾  وهذه أيٜ تهػ واؿع مئ 

ذا ؽِط ظذ أيٜ وؽِط ذم اجلٌٚل أن ؿٌؾ يقم افَٔٚمٜ، ٓ مٚ ؿٚل بًوٓؿ بٖهنٚ تتحدث ظـ يقم افَٔٚمٜ، ؾ٘ن ه

  -ؾّٓٓٚ ٕمقر:

وافْٚس يقم افَٔٚمٜ إٕام حيؼون ظذ أرض ٓ جٌٚل ؾٔٓٚ  -وترى اجلٌٚل –ؾ٘ن أيٜ تتحدث ظـ افرؤيٜ  -

ڱ فَقفف تًٚػ ذم شقرة ضف﴿ ڱ ڳ ڱ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻ ڻ  ں  ں  ﴾  وافَٚع هق ادًتقي مـ إرض وافهٍهػ تٖـٔد فف، بؾ إن إرض يقم ڱ 
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ڻٔٚمٜ﴿افَ ڻ  ں  ں  ڱ  ًٚ، وهذا ڱ  ًٚ مْخٍو ًٚ، وٓ مُٕٚ ًٚ مرتًٍ ًٚ وٓ رابٜٔ، وٓ مُٕٚ ﴾  ؾال وادي

مٚ ؾنه حديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افهحٔح مـ حديٞ شٓؾ بـ شًد ريض اهلل ظْف ؿٚل: 

 ((َٕلحيؼ افْٚس يقم افَٔٚمٜ ظذ أرض بٔوٚء ظٍراء ـَرصٜ  ))شًّٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

،هذا مع افتٌْٔف أن إرض مهّتف وفًٔٝ جمقؾٜ، ومٚ جٚء  ((فٔس ؾٔٓٚ مًِؿ ٕحد ))ؿٚل شٓؾ أو ؽره

يبذم ـتٚب اهلل ذم شقرة افىالق﴿ ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ﴾  ٓ يًْل تنٚبف خِؼ ىئ 

 ((يٌَض اهلل إرض ويىقي افًامء بّْٔٔف)) -افًّقات وإرض، ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل:

ظذ أن إرض مهّتف ؽر جمقؾٜ ؾْٚشٌٓٚ افٌَض، أمٚ افًامء ؾ٘هنٚ مًٌقضٜ بًط افثقب ؾْٚشٛ ؾدل 

ضٔٓٚ، أمٚ ـقن إراوغ شٌع ؾَد ؾنه حديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حديٞ افٌٚصٛ، وإٔف 

 ؾٚفًّقات شٌع وإراوغ شٌع واختٍِٚ ذم ((مـ ؽهٛ صز أرض ضقؿف يقم افَٔٚمٜ فًٌع أراوغ))

ڤ افٍُٜٔٔ، ؾ٘ن فُؾ شامء ظامرهٚ، وٓ ظامر فألرض إٓ ظذ شىحٓٚ فَقفف تًٚػ﴿ ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڤ   ﴾  ؾال بؼ ذم بٚضْٓٚ إٓ إمقات.ڤ

جئ أمٚ افدفٔؾ افثٚين أن زمـ مرور إرض هق أصؾ خَِتٓٚ إػ ؿٔٚم افًٚظٜ مـ أيٜ ادتَدمٜ﴿   -

َـ، ويقم افَٔٚمٜ هيدم هذا ﴾  ؾٓذا وصػ فِهْع ادتىب يب جت حت خت مت...﴾  ؾٓق ؿقفف﴿حئ

افهْع وهيد بَدرة اهلل وحُّتف، وؿد جٚء تنٌٔف هذا افهْع ادتَـ بام جرت ؿدرة اهلل ذم اتَٚن ـؾ 

﴾  ،ؾٓق وصػ ٕصؾ اخلِؼ وجريٕٚف ٓ ٓهنداده ودمٚره، ؾ٘ن اهلل وصػ جت حت خت مترء﴿

 احلديٞ ظـ اجلٌٚل وـام أحداث افَٔٚمٜ ؾذـر خراب افًّقات وإرض ـام تَدم مـ آيٜ شقرة ضف ذم

ېئؿٚل تًٚػ ذم شقرة افرمحـ﴿ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ﴾  وـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ۇئ 

ڇ  احلٚؿٜ﴿ چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴾  ،ؾٓذا حٚل إرض يقم افَٔٚمٜ، وهق حٚل ٓ يْٚشٛ ؿقفف تًٚػ﴿ڇ

 ه وزوافف.﴾  ؾٚفهًْٜ إٕام تىِؼ ظذ إجيٚد افقء ٓ ظذ دمٚرىب يب جت حت خت مت
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مث ىثوـذفؽ ؿقفف تًٚػ﴿   - جث  ﴾  ؾ٘ن افْٚس ٓ يًٍِقن يقم افَٔٚمٜ ؾًالً يَتيض احلًٚب، يت 

وهذه أيٜ إٕام تًٚق ذم افَرآن ظذ هذا ادًْك، وهق ظِؿ اهلل بًٍؾ افًٌد افذي يقجٛ احلًٚب وادًٚءفٜ 

وظدم خٍٚئٓٚ ـَقفف  يقم افَٔٚمٜ، وفذفؽ مٚ يذـر يقم افَٔٚمٜ إٕام هق حوقر إظامل افًٚبَٜ

ڳتًٚػ﴿ گ  گ  گ  گ   ﴾  ،وحوقر احلًٚب ظِٔٓٚ.ک 

وئ وشٌٛ وهؿ هذا افَٚئؾ وأمثٚفف أن أيٜ خز ظـ يقم افَٔٚمٜ هق وؿقظٓٚ بًد ؿقفف تًٚػ﴿   ەئ  ەئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴾  ،وهذا افَٚئؾ ربام ٓ يًرف وئ 

ًٚ وظذ مٚ ذـر ذم ؽر تًٍر هذه افًقرة، أو جٓؾ ضريَٜ افَرآن، ؾ٘ن افَرآن يْقع ذم افذـر  ظذ مٚ تَدم شٚبَ

ؾٍل هذه افًقرة٧ أي افّْؾ تْقع اخلىٚب بغ أيٚت افًْْٜٔ اجلٚريٜ وبغ أخرة، ومـ تٖمؾ هذا مـ ؿقفف 

ک تًٚػ﴿ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﮸  ۀ  ﮷  ﮶ ﮵  ﮴  ﮲ ﮳ 

                ﯁  ﯀  ﮿  ﮽ ﮾  ﮻ ﮼  ﮺  ﮹ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ                

ٻ﴾  نثؿ ؿٚل بًدهٚ﴿جئ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾  وهق خز ظـ يقم افَٔٚمٜ. ٱ 

ڌ وفذفؽ جًؾ أيٚت مَدمٜ فَقفف تًٚػ﴿   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ۈ آيٚت متًددة إػ ذـر أيٚت افًْْٜٔ اجلٚريٜ ؾَٚل﴿ ﴾  نثؿ ذـر حمٚورتف دُْري افَٔٚمٜ، نثؿ ظٚد بًدڎ

ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ەئ ﴾  وـٚن أيٜ بًدهٚ﴿ۈ 

وئ وئ  ىئ...﴾  نثؿ ـٚن ؿقفف تًٚػ﴿ەئ  مئ  حئ  ...﴾  ؾِق تٖمؾ هذا افَٚئؾ ضريَٜ افَرآن ذم جئ 

حئٚػ﴿ذـر أيٚت افًْْٜٔ اجلٚريٜ وذـر يقم افَٔٚمٜ فًِؿ أهنٚ تتداخؾ، ؾ٘حلٚق ؿقفف تً ...﴾  جئ 

بٚفدٓئؾ افتل تَدمٝ بٚٔيٚت افًْْٜٔ اجلٚريٜ أوػ مـ إحلٚؿٓٚ بٖخٌٚر يقم افَٔٚمٜ، وخٚصٜ إٔف ؿد ذـرت 
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ۅافرؤيٜ ذم أيتغ مـ افًْـ اجلٚريٜ وذفؽ ذم ؿقفف﴿ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  جئ ...﴾  وؿقفف﴿ۈ 

ىئ مئ   ﴾ . حئ 

–َرآن مـ اشتَرارهٚ ـَقفف ذم هذه افًقرة أمٚ اشتدٓل هذا افَٚئؾ وؽره بًدم حرـٜ إرض بام جٚء ذم اف  

ے  ﴿ -افّْؾ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ﴾  ؾ٘ن جٓؾ هذا افَٚئؾ بًْـ اخلِؼ ذم إرض وشْـ احلرـٜ هق مٚ أوؿًف ے 

فُـ ذم هذا افقهؿ، وادٌتدئ ذم ظِؿ شْـ احلرـٜ يًِؿ ـٔػ يَع اإلشتَرار ذم ادتحرك بًٌٛ ؿٕٚقن اجلٚذبٜٔ، 

ـام ؿٚل افًٚبَقن: مـ تُِؿ ذم ؽر ؾْف أتك بّثؾ هذه افًجٚئٛ، وفق ذـر هلذا افَٚئؾ ـٔػ يّق افْٚس ذم 

 افىٚئرة، وـٔػ ئًش افْٚس ذم افًٍـ افٌُر فًِؿ ـٔػ ٓ متْع حرـٜ إرض اشتَرار أهِٓٚ ظِٔٓٚ.

ٓٚ نثٚبٝ ذم مُٕٚف ذم اجلق ٓ يتٌر مٚ اشساحٜ: ؿٚل ؿٚئؾ ـٔػ دمري إرض، وافىٚئر ذم افًامء وهق ذم ؾوٚئ  

حتتف، ؾَٚل افراد: أظجٛ هلذا افًٚئؾ ـٔػ يتًجٛ هلذا وهق فق ؿذف ؿىًٜ مًدٕٜٔ خالل رـقبف فًِٔٚرة أو 

 افىٚئرة ذم اجلق ؾ٘هنٚ تًقد حلجره وٓ تًَط خٍِف. 

بْٚ بًٌٛ زظّف أن ـرويٜ وأظجٛ مـ هذا مـ إُٔر ظِق اهلل ظذ خَِف واشتٓزأ بّثٌٝ هذه افهٍٜ اجلِِٜٔ فر  

إرض تٍْل افًِق، ذفؽ فتهقره أن افتحٝ ادىِؼ يٗدي إػ افًِق، ؾّـ أصٚر بٔده إػ أشٍؾ ؿدمف، ؾ٘ن 

 إصٚرتف شتِتَل ذم افْٓٚيٜ مع إصٚرة مـ أصٚر إػ افًِق ذم اجلٜٓ ادَٚبِٜ مـ إرض.

وفق شُٝ مـ ٓ يًِؿ ظام ٓ يًِؿ فذهٛ  واحلؼ أن مثؾ هذا افَقل جٓؾ بٚخلِؼ وشْْف ـام هق جٓؾ شٚبَف،  

خىٖ ـثر مـ افقجقد ـام ؿٚل افًٚبَقن، وهذا ادًسض ظذ ظِق اهلل تًٚػ جيٓؾ مًْك افًِق ادىِؼ، ـام جيٓؾ 

أن افٍِؽ مدور، وجيٓؾ ذم إٔف فق تهقر إٔف فق أراد افْزول إػ جقف إرض ؾٕ٘ف ٓ يزال يًّك ٕٚزًٓ حتك 

ًٚ فألظذ شقاء رجع إذا وصؾ إػ ادرـز  ؾتَدم بًده ؾ٘ن تَدمف يًّك صًقدًا ويُقن هذا افهًقد ارتٍٚظ

ًٚ ؾ٘ن أي إصٚرة ينر هبٚ ؾقق رأشف إٕام  افََٓرى أو تَدم فسإمٚم، وٓ يُقن ٕٚزًٓ، نثؿ وهق ذم هذا ادرـز متٚم

ُّـ أن تنٚبف أي إصٚرة تنر فًِِق وتِتَل مع ـؾ إصٚرة ينر هبٚ افَٚئؿ ظذ شىح إرض إػ افًِق، وٓ ي

ينر هبٚ ؿٚئؿ ؾقق افًىح إػ إشٍؾ بؾ توٚدهٚ، وهذا يًرؾف مـ تٖمِف بًٓقفٜ فُـ صٓقة افرد ظذ ادخٚفػ 
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هل افتل متْع ادرء مـ افٍُر حتك ؾٔام هق بدهل ذم افًَقل، وحٚل هٗٓء ـحٚل مـ جًؾ ادرأة أدٕك خَِٜ مـ 

ٚن افرجؾ ومل يُِػ أحدهؿ أن يًد أشْٕٚف وأشْٚن زوجتف، وظذ افرجؾ ٕن ظدد أشْٚهنٚ أؿؾ مـ ظدد أشْ

ـؾ ؾ٘ن إنثٌٚت مًٖفٜ ـقٕٜٔ ٓ يُقن بٚفْص افؼظل، ٕن افَرآن وافًْٜ فًٔٚ هلذا إمر، نثؿ إٕف ٓ يُّـ 

مًٚروٜ مًٖفٜ ـقٕٜٔ بٚفْص افؼظل، ـام ٓ يُّـ أن يُقن افًُس، وفُـ ؾّهِٝ هذا بٚفْص فِرد ظذ أمر 

 افًٌض وتُِّقا ؾٔف بٌر ظِؿ. مْتؼ مـ

ڀيَقل اهلل تًٚػ ذم شقرة افتُقير﴿ -ؾٚئدة:   ڀ  ۓ ﴾  ويَقل ذم شقرة ادرشالت﴿پ  ۓ 

﴾  ؾّـ احتٟ بٚٔيٜ ذم شقرة افتُقير ظذ أن مرور اجلٌٚل ذم شقرة افّْؾ هق يقم افَٔٚمٜ، ؾٕ٘ف ٓبّد أن ﮲

ٕ٘ف تًٔر اجلٌٚل يقم افَٔٚمٜ هق زواهلٚ ظـ مُٚهنٚ بام يٍقتف مٚ ذم شقرة ادرشالت، واحلؼ أن مًْٚمهٚ واحد، ؾ

 ذـر اهلل مـ ًٍٕٓٚ ذم شقرة ادرشالت، وبام تَدم مـ شقرة ضف، وهذا افذي ظِٔف أهؾ افتًٍر ٓ ؽر. 

نثّؿ إن هذه أيٜ مـ شقرة افتُقير ترد بجالء ظذ افَٚئِغ أن ادرور ادذـقر ذم شقرة افّْؾ يقم افَٔٚمٜ، ٕن    

ىئجلٌٚل حغ تًر مـ مُٚهنٚ أي تزول وتًْػ ؾّـ رآهٚ يقمذاك ؾِـ يَع ظِٔف ؿقفف تًٚػ﴿ا ﴾  بؾ مئ 

﴾  ٱفق وؿع ظِٔٓٚ ٕير ؾٕٚير فرآهٚ زائِٜ ظـ مُٚهنٚ بام وؿع هلٚ مـ ًٕػ وٓ يراهٚ جٚمدة وأيٜ ذم شقرة ﴿

ہ مـ ؿقفف تًٚػ﴿ ہ  ۀ  ادراد افذي ﴾  جٚمًٜ ٔيتل ادرشالت وافتُقير وهل بْٜٔ ظذ ۀ 

تَدم. ؾال يىّئـ هذا ادًتدل بام ذم افتُقير ؾ٘هنٚ بْهٓٚ ٓ تقاؾَف، وبٌرهٚ ترده، وتٌَك آيٜ شقرة افّْؾ بْٜٔ 

ظذ ادراد وأن اجلٌٚل متر متر حٚل افهًْٜ ٓ حٚل افًْػ واإلذهٚب. وافَقل ذم آيٜ شقرة افتُقير هق افَقل 

ۉذم آيٜ شقرة افىقر ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ۅ  ٺ وـذفؽ أيٜ ذم شقرة افُٓػ مـ ؿقفف تًٚػ﴿  ﴾ۅ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ ٺ 

ک  ؿقفف﴿   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴾  يًْل أن ادحق َٕٔض اإلبهٚر ومَٚبِف، وذفؽ بًدم ڈ 

ٺ وجقد افوقء ؾٔف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ ٿ ٿ  ٺ   ﴾ ٺ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 76 

ۈوافؤٚء ٕقر افنّس ـام ؿٚل تًٚػ﴿   ۆ  ۆ  ۇ  وبَٚء آيٜ افْٓٚر مٌكة بوقء ﴾  ،ۇ 

گافنّس حيَؼ مٚ ؿٚفف تًٚػ﴿ گ  ک  ﴾   أي ذم مًٚصُؿ وأظامفُؿ، مع أن افنّس فٔس ک 

 فِوقء ؾَط وحتهٔؾ اإلبهٚر، بؾ هل فِىٚؿٜ ـذفؽ، وهبٚ حيهؾ حتَٔؼ احلٔٚة فٌِؼ ـٚدٚء. 

ڄوأمٚ افِٔؾ ؾُام ؿٚل تًٚػ﴿   چ﴾  وؿٚل شٌحٕٚف ظـ افِٔؾ وافْٓٚر﴿ڦ  چ  چ  ڇ  چ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴾  ؾُام أن افٌِٚس يًس بدن اإلًٕٚن ويًّْف مـ ـنػ ظقرتف ڇ 

ۓ ؾُذفؽ افِٔؾ ؾ٘ن ادرء يًتس ؾٔف ويّْع طٓقر ظقرتف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ے ے  ھ  ھ 

        ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ 

          حل مْٓٚ.﴾  ؾٚفِٔؾ يًس ادرء ويًس ظِّف ـام إٔف يًس حٚجٚتف افتل يًت 

وافتٍريؼ بغ افِٔؾ بتًّٜٔ ؾًؾ اهلل ؾٔف حمقًا وبغ افْٓٚر وتًّٜٔ ؾًؾ اهلل جًاًل يدفؽ ظذ أن ادْع وإن ـٚن   

ؾًاًل، وأن افسك ـام يَقل ظٚمٜ إصقفٔغ ظّاًل، ؾ٘ن هذا ئٍد أن مٚ يًّك ذًا ذم افقجقد إٕام هق ذم حََٔتف 

نّس، ـام أن افٌٚضؾ يًْل ؾراؽف مـ احلؼ، وهذا ادًْك ذم تْقع اخلِؼ يُقن بٚدْع، ؾٚفِٔؾ يًْل مًْف مـ اف

ڱحغ ؿقفف ﴿ -اإلهاء–ئٍدك ؾٔام يٖيت مـ هذه افًقرة  ڱ  ڱ  ڱ  ﴾  ؾ٘ن افٌٚضؾ إٕام يُقن ڳ 

بًدم وجقد احلؼ، ؾ٘ن جٚء احلؼ مل يُـ فٌِٚضؾ وجقد، ـٚفِٔؾ إٕام مًْٚه ؽٔٚب افنّس ؾ٘ن ذهٌٝ افنّس 

اع ذم حََٔتف بغ وجقد وؽٔٚب، ٓ بغ وجقد ووجقد، ؾٚحلؼ إٕام ييه أن ئٌٛ هق ٓ ـٚن افِٔؾ، ؾٚفك

وجقد افٌٚضؾ، وإن تٖمِٝ هذا ادًْك ظِّٝ مًْك أن خيِؼ اإلًٕٚن ظذ افٍىرة ؾٌٔرهٚ أبقه وأمف إػ افٌٚضؾ، 

هنام وجقديٚن بٚفًِٛ ٓ ؾٕٚصؾ هق احلؼ ٕٕف افقجقد احلََٔل، وأمٚ افؼ وافيِّٜ وإن ـٕٚٚ وجقديغ إٓ أ

ژبٚإلجيٚب، وفذفؽ ؾٚهلل يَقل﴿ ژ   ﴾ .ڈ 

واحلؼ إٕام ئٌٛ بٌٔٚب مًٚدف ـٕٚدراشف أو بَِٜ أهِف أو ذهٚهبؿ ـام وصػ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕزع   

چ افًِؿ مـ إرض بّقت أهِف، ؾ٘ن ؾَٓٝ هذا ادًْك ظِّٝ مْٚشٌٜ هذه أيٜ دٚ تَدم مـ ؿقفف﴿ چ 

ڇ ڇ  چ  ڍ  چ  ڇ  ﴾  وبغ هذه أيٚت وبغ بنٚرات افَرآن ذم مُٜ ٕهِف، ـام أن ؿقفف ڇ 
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ڱتًٚػ﴿ ڱ  ڱ  ﴾  يْٚشٛ افرد ظذ ادتًجِغ، ؾ٘ن افًْـ إٕام دمري بّقاؿٔتٓٚ وأؿدارهٚ، ؾُام ڳ 

أن افِٔؾ وافْٓٚر ٓ يًٌؼ أحدمهٚ أخر، وؿد ؾهؾ أمرمهٚ ظذ وجف شْْل ٓ يتخِػ ؾُذفؽ إؿدار 

ٜ إٕام دمري ظذ وجف شْْل ؾال تتَدم وٓ تتٖخر، وحٚل ضٚفٛ اإلشتًجٚل فٌِنٚئر ـحٚل ضٚفٛ افْٓٚر افتٚرخئ

وافِٔؾ ؿٌؾ مقظدمهٚ شقاًء بًقاء، وافداظل إػ اهلل وافًٚمؾ فديْف مـ جمٚهد ورد، إٕام ئًًٚن إلطٓٚر احلؼ 

 مٜ افقجقد ـِف فف.وٕكه، وٓ يُقن حٚل احلؼ ذم افقجقد إٓ بحًٛ مالءمٜ أهِف فف ومالء

ڱوؿقفف تًٚػ﴿   ڱ  ڱ  حت  ﴾  أي ـؾ رء مَدر وحمُؿ، وهق ـَقفف تًٚػ ذم شقرة افَّر﴿ڳ 

يت  ىت  مت  ڌ﴾  وـَقفف تًٚػ ذم شقرة افرمحـ﴿خت  ڍ   ﴾ .ڍ 

وهذا افتٍهٔؾ ذم افَدر ذم ظدم خِط احلَٚئؼ هق افذي حيَؼ مَهد وجقد افقء، ؾ٘ن افٍهؾ بغ افِٔؾ   

ووجقدمهٚ هق افذي حيَؼ حُّٜ وجقدمهٚ ذم مًرؾٜ افًْغ واحلًٚب، وهذا ادًْك يتقاؾؼ  وافْٓٚر ذم مًْٚمهٚ

ٺ مع أيٚت افتٚفٜٔ افتل تتحدث ظـ حٚل افْٚس مع احلؼ واؾساؿٓام، ـام يتقاؾؼ مع مٚ تَدم مـ ؿقفف تًٚػ﴿

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  بٚخلِط بغ ادًٚين ادتوٚدة، وٓ بًدم  ﴾  ؾ٘ن افقجقد ٓ تَقم مَٚصدهڄ 

ووقح ـؾ مًْك ظـ ؽره، بؾ إٕام تَع مَٚصد افقجقد بتّٔز احلَٚئؼ ظـ أودامهٚ، وبقوع ـؾ اشؿ ظذ 

حََٔتف، وب٘جراء ـؾ حََٜٔ ظذ افقجف افذي ووًٝ فف، وهذه هل هدايٜ افَرآن ـام تَدم، ؾٚفتٍهٔؾ٧ أي 

ؿرآين، ومـ خهٚئص افَرآن إٔف يٍهؾ ذم صٍٚت إرءا افثٌقتٜٔ  ؾرز إشامء ومًٕٚٔٓٚ وحَٚئَٓٚ مَهد

ًٚ، وهذا  ويقجز ذم مٚ هق شٌِل، ؾٚإلنثٌٚت هق افذي حيَؼ مًْك افقء وأمٚ افٍْل ؾؤًػ إٓ إذا توّـ مدح

ظٚم ذم ـتٚب اهلل، ؾٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ يٍهؾ ذم انثٌٚت صٍٚتف ويقجز ذم افٍْل، وـذفؽ يٍهؾ ذم افًْؿ 

ڄ ٜ، واؿرأ إن صئٝ آيٚت شقرة افْحؾ ذم افًْؿ مـ أوهلٚ إػ خٚمتتٓٚ، وآيٚت شقرة افّْؾ مـ ؿقفف﴿افثٌقتٔ

ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴾  إػ خٚمتتٓٚ، وآيٚت شقرة افروم مـ ڄ 

ٿؿقفف﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾  إػ خٚمتتٓٚ، ؾٚإلنثٌٚت هق افذي حيَؼ مًٚين اإلظامل ڀ 

ؾ٘ن صٍٜ اإليامن ذم افَرآن ٓ دمدهٚ إٓ مع انثٌٚت أظامفف مع  وافهٍٚت وإصٔٚء، وهذا ـذفؽ ذم إحُٚم،
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ڈ افَِٔؾ مـ افٍْل، واؿرأ إن صئٝ ؾٚحتٜ إٍٕٚل إػ ؿقفف﴿ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ژ ژ ڳ ڳ ڳ ﴾  وخقاتٔؿ شقرة احلٟ مـ ؿقفف ﴿ڈ  ڳ  گ 

ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ڱ ں ں  ڱ  ڱ  ڱ 

﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮷ ﮸  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

  ﯁  ﯀   ﮿                          

   ﴾ . 

ۇوـذفؽ خقاتٔؿ شقرة افٍرؿٚن مـ ؿقفف﴿   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۆ ۓ  ۆ 

ٴۇ  ۈ   ﴾ ۈ 

ًٚ ـَقفف﴿   ڀ وأمٚ افٍْل ؾَِٔؾ إٓ إذا توّـ مدح ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴾ .ڀ 

أو بًدم تًّٜٔ إمقر بٖشامئٓٚ افتل ومـ ؾٓؿ هذا ظِؿ أن ترك افتٍهٔؾ بسك افتٍريؼ بغ اخلِؼ وإظامل   

شامهٚ اهلل هبٚ وافتل هلٚ أحُٚمٓٚ افتل ووًٓٚ افنٚرع هلٚ هق جٓؾ وإحراف ظـ ضريؼ افَرآن، ومـ ذفؽ هذا 

ًٚ مـ افتُٚفٔػ افؼظٜٔ أو جٓالً بىرق احلُؿ افؼظل ظذ اخلِؼ  افنًٚر ادحدث افذي ووًف أصحٚبف هروب

قن أصٔٚء متًددة بٚشّٓٚ، فُـ دٚ تُقن بًض إشامء  (( ؿوٚةدظٚة ٓ ))وإظامل٧ أظْل صًٚر ّّ مع أهنؿ يً

ًٚ خيٚفػ مْٚهجٓؿ ادحدنثٜ ؾ٘هنؿ يتخٍقن وراء هذا افنًٚر.  حتّؾ حُاًم وتٍُِٔ

مًْٚهٚ اإلصىالحل بؾ يَهدون احلُؿ افؼظل ظذ  ((ؿوٚة))وهذا افنًٚر ٓ يَهد أصحٚبف مـ ـِّٜ   

قٕف ؿوٚءً –ص، وهذا افسك فقاؿع احلُؿ إصٔٚء وإظامل وإصخٚ ّّ ٓ يُقن فف شٌٛ إٓ اجلٓؾ  -افذي يً

ًٚ بال  ًٚ مْف دٚ يستٛ ظِٔف مـ ابتالء وؾتْٜ، وـٖن أهِف يريدون فًِِّّغ دوم بىرق احلُؿ افؼظل، أو جٌْ

ًٚ إلدراك واؿًٓؿ، وهؿ يًتٌدفقن أفٍٚظ احلُؿ افؼظل بٖف ٍٚظ أخرة ظِؿ هيدهيؿ فِحُؿ افؼظل وٓ شًٔ

ًٚ وٓ جٓٚدًا، وفق ـٕٚٝ هذه ضريَٜ افَرآن وهدايتف فرشقفف صذ اهلل ظِٔف  مٚئًٜ ٓ تقجٛ ظّاًل وٓ مقؿٍ
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ڑوشِؿ وأصحٚبف فُتّقا ؿقل اهلل تًٚػ﴿ ژ  ژ  ڈ  ڳ ﴾  وفُتّقا ؿقفف تًٚػ﴿ڈ  ڳ 

ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  پ ﴾  وفُتّقا ؿقفف﴿ڱ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  ڤ  پ  ٹ 

﴾  وـِّٜ افٍُر ذم هذه أيٜ افقاحدة فق ٕىَٓٚ داٍع إػ اهلل ذم مقضـ بًددهٚ فَٚل فف أصحٚب هذا ڤ

 ادْٟٓ: ٕحـ فٔس مـ مْٓجْٚ اإلـثٚر مـ ـِّٜ افتٍُر. 

ًٚ يًّؾ بف وهيٚهنٚ بغ افْٚس دون ظروٓٚ ظذ ـتٚب اهلل تًٚػ     ورؾع هذه افنًٚرات ادحدنثٜ واختٚذهٚ ديْ

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جيًؾ أهِٓٚ ظذ شْـ افًٚبَغ مـ أهؾ افٌدع ذم تَرير افَقاظد افًَِٜٔ وشْٜ 

ًٚ يهٚر إفٔف، وافًجٛ أن مثؾ هذه افنًٚرات هل جمرد أؿقال ٕٕٚس ؿِٔٝ ذم طرف افرد ظذ  وجًِٓٚ ئَْ

ًٚ، ؾِٔتؼ خمٚفػ، وخَِٜ فًٚن ؾٚشتحًـ افْٚس بْٚءهٚ وفٍيٓٚ ؾهٚروا يرددوهنٚ ظذ مً ْك أيٜ واحلديٞ متٚم

اهلل دظٚة افًقدة فُِتٚب وافًْٜ مـ هذه افنًٚرات افتل جيًِقهنٚ حٚـّٜ ظذ افُتٚب وافًْٜ، مع ـقهنٚ 

 مًرؾٜ فًِِّّغ، ؾ٘ن ذم افُتٚب وافًْٜ افٌْٚء، وؾٔٓام مٚ حيَؼ اخلر واهلدى.

افَرآين، وأمٚ افًّقمٚت افتل تٌىؾ إحُٚم وافَهد أن افتٍهٔؾ بٚإلنثٌٚت هق ديـ اهلل تًٚػ وهق مْٟٓ   

 وادقاؿػ ؾٓل مْٚهٟ بدظٜٔ جديدة واهلل ادقؾؼ.

ھؿقفف تًٚػ﴿   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ﴾ ں 

ضٚئره٧ أي ظِّف افذي ؿدره اهلل فف، وأطـ أن شٌٛ هذه افتًّٜٔ إٕام هق ٓرتٌٚط هذا ادًْك بٚفىرة، ذفؽ   

ًٚ ظْف فُْف صٚر ٕن ادتىر يتٌع ضٚئره إن ت نٚءم أو تٔٚمـ، ؾُٔقن ظِّف اختٔٚر ضره، وهذا احلٚل وإن ـٚن مْٓٔ

ًٚ فًِّؾ، ـتًّٜٔ حًـ افٌٔٚن شحرًا ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، ذفؽ ـّٖن ((إن مـ افٌٔٚن فًحراً  ))وصٍ

 فف مـ افًّؾ، ؾٓق تٚبع فف ضٚئر ادرء ذم احلََٜٔ فٔس هق افىر افذي يرمٔف ؾٔتنٚءم أو يتٔٚمـ بؾ هق مٚ ؿدره اهلل

،ؾٓذه أيٜ تٌغ حٚل افًّؾ ؿٌؾ حدونثف  ((وفُـ اظِّقا ؾُؾ مٔن دٚ خِؼ فف )) ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وـذفؽ بًد حدونثف، أمٚ إٔف ؿٌؾ حدونثف ؾٓق ؿدره اهلل افذي ـتٌف اهلل فف وظِٔف، وأمٚ بًد حدونثف ؾٓق ـتٚبف 
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وهذا افذي ؿِتف ظـ مًْك افىٚئر واصتَٚؿف ٓ أدري أشٌَٝ إفٔف أم ٓ ؾ٘ن ـٚن  افذي حيٚشٛ ظِٔف يقم افَٔٚمٜ،

ًٚ ؾّـ اهلل وإن ـٚن ؽر ذفؽ ؾّـ ٍٕز وأشتٌٍر اهلل.  حَ

ؾٚهلل تًٚػ بًد أن ذـر طرف افقجقد اإلًٕٚين وإٔف فٔؾ وهنٚر وبغ حٚهلام ذم اإلؾساق وؾٚئدة تْقظٓام ؾٕ٘ف ذـر   

مـ جٓتغ٧ مـ جٜٓ افَدر افًٚبؼ ومـ جٜٓ احلًٚب، ؾٓل آيٚت تًتقظٛ حٚل بًد ذفؽ اإلًٕٚن وظِّف 

 افقجقد وؿدر اإلًٕٚن ذم مٌتداه ومْتٓٚه.

ڻوذـر ؿدر اإلًٕٚن افذي ٓ خيرج ظْف﴿   ڻ  ڻ  ﴾  رد ظذ دظٚء ادرء بٚفؼ ـدظٚئف بٚخلر، ڻ 

ٻ ػ﴿ؾٕٚؿدار تٖيت ذم مقظدهٚ ادُتقب ؿٌؾ خِؼ افًّقات وإرض ـام ؿٚل تًٚ ٱ ٻ 

پ ٻ  پ﴾  وؿقفف﴿ٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾ .ٱ 

ڻوؿقفف تًٚػ﴿   ڻ  ڻ  ﴾  دفٔؾ ظذ مٚ تَدك مـ مًْك افىٚئر، ٕن مٚ يقوع ذم افًْؼ إٕام يَٚد ڻ 

 بف، ؾًٔر بًره وهُذا أمر افَدر ؾ٘ن ادرء يتًٌف وٓ خيىٗه.

ھوؿقفف تًٚػ﴿   ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ، ﴾  دفٔؾ ظذ أن ظّؾ اإلًٕٚن مُتقب ذم ـتٚبۀ 

ڃ وذفؽ بٚدالئُٜ ادالزمغ فف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ 

ڦ﴾  وفَقفف تًٚػ﴿ڃ ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ ﴾  وؿقفف تًٚػ﴿ڤ  ڇ  ڇ 

ڈ ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ﴾  ،ؾام تُتٌف ادالئُٜ مـ ظّؾ يْؼ فف، وهْٚك ـتٛ ؽر ـتٚب ادرء افذي ڍ

ًٜ ذم افًٚظٚت إوػ وحوقر افْٚس ؾٔٓٚ ـام ذم تُتٌف ادالئُٜ احلٍيٜ، ومـ ذفؽ مٚ تُتٌف ادالئُٜ يقم اجلّ

احلديٞ افذي ذم افهحٔح وـذفؽ حديٞ افٌىٚؿٜ، وهذه ـِٓٚ تدل ظذ صٓٚدة ادالئُٜ دٚ يًّؾ اإلًٕٚن مـ 

 ظّؾ، وهذا افُتٚب حََٔل ويْؼ يقم افَٔٚمٜ ـام ذم هذه أيٜ، ويىِٛ مـ اإلًٕٚن أن يَرأه بًٍْف.

ی ة بدٕف ظِٔف ـام ؿٚل تًٚػ﴿وـتٚبف هذا هق ؽر صٓٚد   ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

خب حب  جب  يئ  ىئ  حئ مئ  جئ  ی  پ ی  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴾ .ڤ 

ڇ وـتٚب ادرء يتَِٚه بّْٔٔف أو بنامفف بحًٛ ظِّف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ 

گ  ک  ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڳ ڍ  گ  گ گ 

ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴾ .ڳ

﮳ أمٚ ؿقفف﴿   ﮲  ۓ  ۓ  ﴾  أي حٚـاًم، ؾ٘ن ادرء إن رأى ظِّف افذي ظِّف، وتذـره ومل يُْر مْف ے 

ًٚ ظِؿ بًٍْف حُّف يقمذاك، وأيـ شُٔقن مًت  .َره، ؾٓق حمٚشٛ فًٍْف حٚـؿ ظِٔٓٚصٔئ

ى ؿقفف تًٚػ﴿   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ەئ ەئ  ائ   ﴾ ائ 

إن تٖمِٝ مقوع هذه أيٜ بًد ذـر خز افَٔٚمٜ وتقزيع افُتٛ ظِّٝ مٚ ؿدمتف فؽ مـ أن أيٜ ذم شقرة   

مث ىث افّْؾ﴿ جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ﴾  جئ 

هل ظـ احلٚل افٔقم وفٔس ظـ يقم افَٔٚمٜ حتك فق شٌَتٓٚ أيٜ بذـر يقم افَٔٚمٜ، ؾٖٕٝ ترى ـٔػ ـٚن 

فُتٛ وصحٚئػ افْٚس يقم افَٔٚمٜ نثؿ جٚءت هذه أيٜ بٚحلديٞ ظـ مقؿػ اإلًٕٚن ذم احلديٞ ظـ خز ا

 افدٕٔٚ.

ۅ وؿقفف تًٚػ﴿   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴾  هق فٌٔٚن جزاء ادرء ذم مقؿٍف مـ ڭ 

ٿافَرآن افذي تَدم ذـره﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴾  ؾٚدٓتدي ٓ يّـ ظذ اهلل هبذه اهلدايٜ، بؾ ٺ 

حئ فسإيامن ـام ؿٚل تًٚػ﴿اهلل يّـ ظِٔف أن هداه  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

خب حب  جب  يئ  ىئ  ىئ ﴾  واهلل ظز وجؾ ؽْل ظـ افًٚدغ ـام ؿٚل تًٚػ﴿مئ  ېئ  ېئ  ېئ 

جئ ی  ی  ی  ی  ىئ   ﴾ .ىئ 
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ًٕؿ إن اهلل فٍٔرج فىٚظٜ افىٚئع، ويًجٛ فف، ـام يٍرح فتقبٜ افتٚئٛ، ـام إٔف يٌٚر ويٌوٛ أن تْتٓؽ حرمٚتف   

 ا فٔس فٍوؾ يَع مـ اإلًٕٚن ظذ ربف، بؾ اهلل ؽْل ظـ افًٚدغ.وتًل أوامرهـ فُـ هذ

وهذه أيٜ ظْقان جيًِف اهلل ظذ فًٚن إٌٕٔٚء، وهق ظذ فًٚن افدظٚة إػ اهلل، ؾٓؿ يرؽٌقن افْٚس بٚحلؼ مـ   

 صذ أجؾ مهٚحلٓؿ ٓ مـ أجؾ حٚجٜ افديـ هلؿ، وٓ مـ أجؾ ؾَر اهلل فىٚظتٓؿ، بؾ آمر ـام ؿٚل رشقل اهلل

فق أن أوفُؿ وآخرـؿ ـٕٚقا ظذ أتَك ؿِٛ رجؾ مُْؿ مٚ زاد ذفؽ ذم  ))اهلل ظِٔف وشِؿ ذم احلديٞ افَدد

 ًٚ ًٚ، وفق أن أوفُؿ وآخرـؿ ـٕٚقا ظذ أؾجر ؿِٛ رجؾ مُْؿ مٚ َٕص ذفؽ ذم مِؽ اهلل صٔئ  .((مِؽ اهلل صٔئ

ًٚ يزيد نثّْف ظْد إؿٌٚل افْٚس ظِٔف،   ًٚ دٕٔقي ويَؾ ظْد زهد افْٚس بف، بؾ هق احلؼ افذي  ؾٚفديـ فٔس ظرو

حيتٚجقن إفٔف ذم دٕٔٚهؿ ومًٚدهؿ وهذا ادًْك هق افذي ظِّف اهلل ٌٕٕٔٚئف ؾْٓٚهؿ ظـ اجلزع ب٘دبٚر افْٚس ظْٓؿ 

ڻـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڻ  ڻ  ں  ڤ ﴾  وـام ؿٚل تًٚػ﴿ں  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڤ  ڤ  ڦ ﴾  ،وهذا افْٓل فٔس مثؾ ؿقفف تًٚػ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٹ 

ڄ ڄ  ؾ٘هنٚ فًٔٝ حنة افرب وٓ حنة إٌٕٔٚء وفُـ حنة افًهٚة بام شٔهٌٔٓؿ مـ ظذاب  ﴾ڄ 

 اهلل تًٚػ.

واهلل ظز وجؾ هق افهٌقر، ؾ٘ن مٚ بغ ظًٔك وحمّد ظِٔٓام افهالة مٚ يَٚرب مخًّئٜ شْٜ، ودٚ بًٞ رشقفْٚ   

 مَٝ ظرهبؿ وظجّٓؿ إٓ بَٚيٚ مـ أهؾ إن اهلل ))صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل ظـ أهؾ زمـ افًٚبَغ ظذ بًثتف

،وظٌدت إصْٚم ذم أضٓر مُٚن ذم إرض٧ ذم بٔتف ادحرم مع دظقة بٕٚٔف إول ابراهٔؿ ظِٔف  ((افُتٚب

ڦافًالم﴿ ڦ  ڤ  ڤ  ًٚ، ؾٌَل اشؿ افٍُر ڤ  ﴾  ،إٓ أن هذا مل يٌر حَٚئؼ إحُٚم صٔئ

مْغ يىِؼ ظذ أصحٚهبـ ومل يَع افتْٚزل ظـ حَقق وافُٚؾريـ يىِؼ ظذ أصحٚبف، وبَل اشؿ اإليامن وادٗ

هذيـ آشّغ ـام يريد بًوٓؿ ذم زمْٕٚٚ أن يًٍؾ، وـٖن ديـ اهلل وأحُٚمف ظروٜ فَقإغ افٌوٚئع 

وافتجٚرات ذم افًرض وافىِٛ، وهذا افٌْٚء افٍْز وافًِّل مٓؿ فِداظل وادجٚهد، ؾٕ٘ف ٓ جيقز فف أن حيقل 

هٜٔ، وٓ يٌَؾ بٖن يًّر بٚإلخٍٚق ذم هدايٜ اخلِؼ وحتَٔؼ ظٌِٜ افديـ ظذ وجف يريده ؿؤٜ احلؼ إػ ؿؤٜ صخ

ڍ اجلٚهِٔقن مْف ـام يًّر اخلٚه ذم افتجٚرة وافهٍَٚت، وفذفؽ يَقل اهلل فف﴿ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
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ڎ ڌ  ہ ﴾  ويذـره بردود إؿقام افًٚبَغ ظذ إٌٔٔٚئٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ڌ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ڱ ڱ ل تًٚػ﴿﴾  وؿٚہ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک گ 

ڱ﴾  وهذا افُالم اإلهلل بَقفف﴿ڱ ڱ ڱ  ڳ  ﴾  رد ظذ وشٚوس افنٔىٚن أن ڳ 

ڭ شٌٛ اإلظراض هق وًػ إدفٜ أو وًػ افداظل ذم افٌٔٚن واحلجٜ، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ﴿ ڭ  ڭ  ۓ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴾  ؾ٘ن افداظل وافًٚمؾ فديـ اهلل ؿد يَع ذم ڭ 

ی يَع مـ اهتٚمف ذم خَِف، أو اهتٚمف ذم مَهده ـام ؿٚل ؿقم ؾرظقن دقشك﴿ؿٌِف احلزن بام  ىئ ىئ ی 

حب خب مب ىب يئ جب  ﴾  ،ؾرد اهلل هذا ذم ـتٚبف، وأظِؿ إٌٔٔٚءه ی ی جئ حئ مئ ىئ 

وأتٌٚظٓؿ أن ادُْريـ إٕام يُْرون احلؼ، ويًروقن ظْف فُراهتٓؿ بف، وإٕام هؿ يتخٍقن وراء هذه افُراهٜٔ 

کمَهده، أو اهتٚمف ذم ؿدراتف﴿ بٚهتٚم صخص افداظل ذم ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴾  أو ڎ 

ىاهتٚمف ذم أتٌٚظف﴿ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  حب ﴾  أو هتٚمف بتٚرخيف﴿ۅ 

جت حت يب  ىب  مب  ﴾  ،وافَرآن يٖمر أتٌٚظف بًدم افقؿقف مع هذه افدظٚوى خب 

ؾٓق فًدم  واإلهتٚمٚت وتقجٔف افَؤٜ ؾَط ٕمر واحد وهق افدظقة واحلؼ افذي حتِّف، ؾ٘ن حهؾ اإلظراض

ک اشتحَٚق هٗٓء هلذه افَٔؿ وفًدم هدايٜ اهلل هلؿ بّٔزان ظدفف وحُّتف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ک  ک  ڑ  ڑ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ھ ﴾ . بؾ ذم هذه افًقرة٧ أي إًٕٚم، جٚء افتحذير مـ شٔىرة احلزن وإمل ظذ ؿِٛ افداظل بًدم ہ 

جب إلظراوٓؿ ؾَٚل شٌحٕٚف﴿وصقل اهلدايٜ فِْٚس  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 

جخ جح مح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  ٱ حب 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ   ﴾ .ٻ 

وهذا افٍَف افٍْز وافًِّل جيٛ مهٚحٌتف ذم ـؾ حٚدث مل يدرك بف أصحٚبف مـ افدظٚة وادجٚهديـ   

ؿدار وواؿع ادَٚبؾ هلٚ مـ ٍٕقس اخلِؼ وأؿدار مَهدهؿ، ؾال جيقز هلؿ افتحن وافتٖمل ظذ ؾقاتف، بؾ هل إ

 افقجقد وشْْف، وؿد ذحٝ هذا ذم ذح حديٞ افْٓل ظـ فق وأهنٚ تٍتح بٚب افنٔىٚن بحّد اهلل تًٚػ.
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چ ؾٓذه افتجٚرة افربٕٜٚٔ افتل يدظق اهلل اخلِؼ إفٔٓٚ ظْقاهنٚ هذه أيٜ وأصٌٚهٓٚ ـَقفف تًٚػ﴿   چ  چ 

ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴾  ،يرؾًٓٚ افداظل وادجٚهد مـ ؽر ؽرور ومـ  چ 

 ؽر ـز فُـ فًِٔؿ افْٚطر ظيؿ بوٚظٜ هذه افتجٚرة ونثراءهٚ وحٚجتف إفٔٓٚ.

وهذا افٍَف افَرآين هق مٚ يرشخ افثٌٚت ظذ اإلتٌٚع وترك اإلبتداع، وهذا مٚ ؿٚفف افَرآن ادقضـ ادتَدم مُـ   

ۉ ض ظـ ادؼـغ وؿد جًؾ ظٚؿٌٜ افهز ظذ اإلتٌٚع ؿقفف﴿شقرة إًٕٚم ؾ٘ن أمره بٚإلتٌٚع واإلظرا

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

 ﴾ .ىئ 

ؾٓذا افديـ ظزيز ٓ يٌذل فِْٚس بذل اهلقان، وٓ يًرض ظِٔٓؿ ـام يًرض أصحٚب اجلٓٚٓت زبٚٓهتؿ،   

روف ذم شقق افْخٚشٚت افؼـٜٔ، ودًْقه وفق تٍُر أهؾ هذا افًك ذم هذا ادًْك فسؾًقا ظام يًٍِقن مـ ظ

 مـ أن يٌَؾ ظذ مًْك اإلختالط وادنٚرـٜ فٍُر افًَقل وأهقائٓٚ.

ًٚ ذم ؿقفف﴿   ېوهذا ادًْك مـ هذه أيٜ ينٚرـف مًْك آخر يؼحف متٚم ې  ې  ۉ  ﴾  ،ؾ٘ن ادٓتدي ۉ 

وـذفؽ افوٚل، ؾٕ٘ف ؿد يوؾ بدظقة وإن ـٚن يٌِغ اهلدى بدظقة أهؾ احلؼ فف، إٓ أن هداه ذم خٚمتٜ إمر فف، 

ؽره، أو بًٌٛ اشتوًٚؾف أمٚ بىش وـز وٚل مًتُز إٓ أن هذا ٓ يّْع إحلٚق افوالل بف، بؾ هق مًْقب 

 إفٔف وحمٚشٛ ظِٔف، وٓ ظذر فف ذم هذا افٌٚب، وؿد ذح هذا ادًْك ذم مقضـ آخر.

ېؾَقفف﴿   ې  ې  ۉ  ًٚ دًْك جديد، وؿد تۉ  ۇ ُقن تًٍرًا فَقفف﴿﴾  ؿد تُقن اشتئْٚؾ ۇ  ڭ 

ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ًٚ هق إؿقى ٕن افتٖشٔس أوػ مـ افتٖـٔد ۆ  ﴾  وإن ـٚن ـقهنٚ اشتئْٚؾ

ەئ  ـام هق مًروف ذم ظِؿ افتًٍر، نثؿ ؽـ أيٜ ؾٔٓٚ حُؿ مًتٖٕػ آخر وهق ؿقفف﴿ ائ  ائ  ى  ى 

 ﴾  ؾٓذه أحُٚم نثالنثٜ ذم هذه أيٜ ـام هق بغ.ەئ

ېوؿقفف تًٚػ﴿   ې  ې  ۉ  هل مـ افًدل اإلهلل، ؾ٘ن ادرء ٓ حيٚشٛ ظذ ؾًؾ ؽره إٓ أن  ﴾ ۉ 

ًٚ فًٍِؾ، وهذه حََٔتٓٚ مـ وزره ؾُٔقن إنثّف ظِٔف، وذيًٜ  ًٚ إتٔٚن ؾًِف أو حمٌ يُقن شٌٌف أو ردءًا فف أو متّْٔ
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مؿ افًٚبَٜ ـام اهلل ذم هذه افدٕٔٚ وذم أخرة تَقم ظذ هذا ادًْك وهذا احلُؿ، بؾ إن هذا احلُؿ ؿد شٌؼ ذم إ

ىئ ؿٚل تًٚػ﴿ مئ  حئ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

جث يت  ىت  مت  خت حت  جت  يب  ىب  مب خب  حب  جب  ﴾  وٕن هذا مـ افًدل ذم افقجقد يئ 

 ؾٓق مـ إحُٚم افتل ٓ تزول وٓ تتٌر.

وهذه افَقاظد افثالث متوّْٜ أمر ادنٔئٜ اإلًٕٕٜٚٔ، وأهنٚ حََٜٔ تًٌْٞ مـ اإلًٕٚن ظذ وجف اإلشتَالل   

ي يًُِف مـ هدايٜ ووالل، وٓ جيقز 1دون شقق مـ إرادة أخرى، وفذفؽ هق صٚحٛ اإلختٔٚر فِحٚل ال

فف أن حيّؾ اختٔٚره ظذ ؽره، بؾ هق مًٗول ظْف، ـام أن ؾٔٓٚ أن اإلرادة ٓ تُقن مًٗوفٜ إٓ بًِؿ افقحل 

افرشؾ بٕٚحُٚم، وهذا بغ ذم افذي يَرر أحُٚم إصٔٚء، وفذفؽ ٓ يًذب اإلًٕٚن بٚختٔٚره إٓ بًد جملء 

چ افَرآن ـَقفف تًٚػ﴿ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

﴾  ؾجًؾ ذط إحلٚق احلُؿ بٚفًٍؾ تٌغ اهلدى، ؾ٘حلٚق احلُؿ بٚفوالل ٓ يُقن إٓ بًٌثٜ افرشؾ، وأمٚ چ

ؾ ورود افؼع، ؿٌؾ افٌالغ ؾ٘ن ادرء ؽر حمٚشٛ ظذ أظامفف، مع أن حَٚئؼ اهلدى وافوالل حتّؾ أشامءهٚ ؿٌ

ؾٚحلؼ فف حََٜٔ ـام افوالل فف حََٜٔ ؿٌؾ ورود افؼع، ويُّـ إدراـٓٚ ؿٌؾ ورود افؼع بٍىر افٌؼ ومتٔٔز 

ظَقهلؿ، فُـ حلقق اإلنثؿ ٓ يُقن إٓ بٚفؼع وبًثٜ افرشؾ، وهذا إمر رد ظذ مـ زظؿ أن إحُٚم 

إلنثؿ بٖحُٚم افٍىرة وتَريراهتٚ، وـال افَقفغ افؼظٜٔ هل افتل تْقء حَٚئؼ آصٔٚء، ورد ظذ مـ جًؾ ا

 خى٧ٖ أمٚ إول ؾخىٖ ظذ افَدر وأمٚ افثٚين ؾخىٖ ظذ افؼع.

ەئومـ ؾَف ؿقفف تًٚػ﴿   ەئ  ائ  ائ  ى  ًٚ إٓ بًد ى  ﴾  إٔف ٓ جيقز أن يًذب أهؾ اإلشالم ؿقم

ًٚ إٓ بًد افٌٔٚن، وأمٚ ؿٌؾ ذفؽ ؾ٘هنؿ وإن شّقا ـٍرة ومؼـغ  بِقغ احلجٜ، وٓ حيؾ مـ دمٚئٓؿ وأمقاهلؿ صٔئ

ؾال جيقز تًذيٌٓؿ بٚفَتؾ وافَتٚل، وٓ اشتحالل أمقاهلؿ وشٌٔٓؿ إٓ بًد إؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ، وإؿٚمٜ احلجٜ فف 

ؾَف ذم افؼع، وختتِػ بٚختالف افْٚس، ؾٚفىٚئٍٜ ادُّْٜ ادّتًْٜ إٕام تُقن احلجٜ بٚفٌالغ افًٚم، وب٘يهٚل 

ؿٚدهتؿ ـام ؾًؾ مقشك ظِٔف افًالم مع ؾرظقن، وـام ـٚن يرشؾ رشقل اهلل صذ اهلل هذا افٌالغ إػ أئّتٓؿ و

ًٚ فُؾ واحدة ؾٔٓؿ وشٖٔيت  ظِٔف وشِؿ افرشٚئؾ إػ ؿٚدة افٌالد وافىقائػ وافٌَٚئؾ، ؾُٔقن بالغ ؿٚدهتؿ بالؽ
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ى قفف تًٚػ﴿دفٔؾ ذفؽ ذم أيٜ افتٚفٜٔ إن صٚء اهلل تًٚػ، وأمٚ مـ ـٚن مَدورًا ظِٔف ؾًّٔؾ ؾٔف ؿ ې  ې 

ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ًٚ ويًرض ظِٔف ى ائ  ًٚ خٚص ﴾  ؾٌِٔغ هذا بالؽ

اإلشالم نثؿ يقػ مٚ تقػ، وهذا افٍَف إٕام هق ذم جٓٚد افدظقة أمٚ جٓٚد افدؾع ؾال ذط فف، بؾ يَٚتؾ ويَتؾ ـؾ 

وط جٓٚد افدظقة صٚئؾ فٔدؾع ذه ظـ ادًِّغ، وحٚل ادًِّغ افٔقم هق جٓٚد افدؾع افذي ٓ ينسك فف ذ

ادًٌقضٜ ذم ـتٛ افٍَف ويِزم هبٚ منٚيخ افًك صٌٚب ادًِّغ ذم جٓٚدهؿ فدؾع ظدوهؿ، ـؼط اإلمٚم أو 

ٌٕذ افًٓد إػ ادًٚهديـ مع أن افٌْذ إٕام يُقن دـ افتزمف وٓ يُقن دـ إتَوف، ظذ مٚ ذم افًٓقد ادزظقمٜ افٔقم 

إلبىٚل، وظٚمٜ ادتحدنثغ افٔقم ظـ ذوط اجلٓٚد إٓ مـ رحؿ ريب مـ ذوط بٚضِٜ تًقد ظذ أصؾ افًٓد بٚ

ېهؿ ذم بًد ظـ افْير إػ ؿقفف تًٚػ﴿ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴾  ذفؽ ٕن جٓٚد ادًِّغ ۅ 

افٔقم مـ ٕقع دؾع افهٚئؾ افذي يًٍد افديـ وافدٕٔٚ، وينق افثروات ويٌٞ اجلقاشٔس، ويْهٛ وٓة افردة 

ٌالد وافًٌٚد ومع ذفؽ ؾ٘ن بًوٓؿ ينسط متٚيز افهٍقف أو ينسك وجقد ظذ بالد ادًِّغ، وهؿ خِؾ اف

اإلشالم مع أن اجلٓٚد إٕام هق فدؾع افهٚئؾ افذي حّقل دار اإلشالم إػ دار ـٍر، وفذفؽ ؾٚفقاجٛ افٔقم افْير 

ُؿ ٓ إػ أصؾ وجقد إحُٚم افٌٚفٌٜ، وفٔس افْير إػ صقرة احلُؿ ؾَط، ؾ٘ن أصؾ افقء هق افذي يَرر احل

 صقرتف، ؾ٘ن افهقرة ؿد ختتِػ بٕٚحقال، فُـ إصؾ ومٌدأه يٌغ فؽ حََٜٔ احلٚل. 

وإٔٚ أظىٔؽ مثًٚٓ هلذا ؾ٘ن ذع اجلٚهِٜٔ ادًٚس يٍرق ذم افَتٚل بغ مـ محؾ افًالح وبغ ؽره، ؾًّٔقن   

ًٚ، ؾٔجٔزون ؿتٚل إول ويًّْقن افتًرض  ًٚ، وافثٚين يًّقٕف مدٕٔ فِثٚين ظذ أي وجف ـٚن، وذفؽ إول حمٚرب

ٕن افَتٚل ظْد هٗٓء إٕام يْنٖ ٕصؾ ٓ ظالؿٜ فف بديـ ادرء ومًتَده، وذم ديـ اهلل ؾ٘ن افًٌْٜ فِدار ٓ 

فِحٚفـ ؾَٔٚل ظـ رجؾ إٔف حريب ًٌٕٜ فِدار افتل تًّك دار احلرب وهل دار افٍُر افتل ٓ ظٓد بْٔٓٚ وبغ 

فِدار، أي مـ ـٚن بْْٔٚ وبْٔٓؿ مٔثٚق، وظذ هذا ؾ٘ن افهحٚبٜ ؽّْقا افديٚر ادًِّغ، ويُقن افرجؾ مًٚهدًا 

وإمقال بًد ؾتح افديٚر دون تٍريؼ بغ مـ محؾ افًالح وؽره، بؾ بٚظتٌٚر حٚل افدار افتل ؾتح٧ٝ أي دار 

ًٚ، حتك فق احلرب، وشٌٛ هذا أن اجلٓٚد ذم اإلشالم إٕام هق ظذ أشٚس افديـ٧ ؾال يُّـ دًِؿ أن يُقن حمٚ رب

محؾ افًالح ود دار اإلشالم دًْك مـ ادًٚين ـٚفٌٌل، ؾٕ٘ف وإن ؿقتؾ ردًا فٌٌٔف إٓ إٔف ٓ جيقز شِٛ مٚفف وٓ 

ًٚ، وهذا افٍَف وإن خجؾ مْف ادًٚسون ٕٓتنٚر مذاهٛ افٌٚضؾ افتل حتًـ افَتٚل مـ  أهِف وٓ جًِف رؿَٔ
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ًٚ فسإًٕٚن وٓ جيقز أن تٌْك افدوػ ظذ وؾَف أجؾ ادٚل وافًنرة وافدوفٜ افَقمٜٔ، ودمًؾ  ًٚ خٚص افديـ صٖٕ

ومَٚصده، وهذا افوالل ادْتؼ افٔقم هق أحد امتحٕٚٚت اهلل فًٌٔده وافدظٚة إفٔف وادجٚهديـ ذم شٌِٔف، ؾ٘ن 

ۆ ۆاشتجٚبقا فٍتْٜ افنٔىٚن وجْده ؾٔهح ؾٔٓؿ ؿقفف تًٚػ﴿ ۇ  ﴾  وهذا مـ افًٌض افذي ۇ 

ې  اهلل ظِٔف وشِؿ مـ متٚبًٜ ادؼـغ ظِٔف ـام ؿٚل شٌحٕٚف﴿حذر اهلل رشقفف صذ ې ې  ۉ 

ائ ائ  ى  ى   ﴾ .ې 

وإٕف مـ شٌؾ ادؼـغ هق اإلشتٓزاء بٚحلؼ حتك خيجؾ مْف أهِف ؾٔتزؤون مْف، وذفؽ ـُٕ٘ٚرهؿ أن يُقن   

افديـ ـام ؿٚل اجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل يًْل بْٚء افدوفٜ ظذ أشٚس افديـ، وأن يٍسق ادتَٚتِقن ظذ أشٚس 

ڻتًٚػ﴿ ڻ  ڻ  ں  ﴾  ؾًٔتجٔٛ وًٚف افديـ وافًِؿ هلؿ ؾٔحهؾ ظٌِٜ أهؾ افٌٚضؾ ظذ ں 

ادًِّغ، ذفؽ إٔف مٚ مـ حؼ ذم ـتٚب اهلل إٓ وهق رــ ؿقة هلؿ، ؾ٘ن ترـقه ذهٌٝ ؿقهتؿ وصٚروا حتٝ وٓيٜ 

 وؽٌِٜ ادؼـغ ظذ ادًِّغ افؼ وافنٔىٚن ذم هذا افٌٚب، وافقاؿع ينٓد هلذا، ؾ٘ن مـ أشٌٚب تٖخر افْك

إٕام هق ٓصساـٓام ذم ادًٚين افٌٚضِٜ افتل يدظقن إفٔٓٚ، ؾذهٛ ظٚمؾ افْك افذي حيَؼ ؽٌِٜ افَِٜ ظذ افُثرة، 

وهق ظٚمؾ اإليامن واتٌٚع احلؼ، ودخؾ ادًِّقن ذم خىٜ اخلهؿ وشٌٔؾ ادجرمغ ؾِؿ يًد هلؿ متٔز ذم احلؼ 

 واهلدى.

ًٚ مٚ إٔزل اهلل هبٚ مـ شِىٚن، وهذه افؼوط يراد  وافَهد أن جٓٚد   ادًِّغ افٔقم يوع فف بًوٓؿ ذوض

ًٚ إلبىٚل  ًٚ أو بٚضاًل، ؾّـ ووع ذوض مْٓٚ إبىٚل اجلٓٚد، وادَٚصد وادآٓت تٌغ حََٜٔ احلُؿ إن ـٚن حَ

ًٚ، وٕن مآٓت هذه افؼوط ظْ ًٚ ذظٔ د واؤًٓٚ تًقيٜ افزواج افؼظل ؾ٘ن ذوضف بٚضِف، إلبىٚهلٚ حَ

افزواج بٚفزٕٚ، ؾتهر ذوضٓؿ ذم إبىٚل افزواج شٌٔالً فِزٕٚ، وهذا افٍـ افنٔىٚين يامرس افٔقم ذم أؽِٛ شٌؾ 

افٍَف افتل تتًِؼ بحٔٚة ادًِّغ، ـَقهلؿ حؾ افربٚ، ؾ٘ن زظؿ بًوٓؿ أن احلالل ممتْع افٔقم هق افذي يٗدي 

ورة، وهذا احلٚل هق صٌٔف بام ٌٕف ظِٔف افًِامء حغ زظؿ بًض هبؿ إػ ؾتح بٚب احلرام زظاًم مْٓؿ إٔف رض

ادتهقؾٜ خِق افٌالد مـ احلالل ؾٖدى هبؿ إػ أـؾ احلرام ـٖـؾ ؿٚذورات افْٚس وزبٚٓهتؿ، وحٚل هٗٓء افٔقم 

ذم ووع ذوط بٚضِٜ جلٓٚد افدؾع أدى هبؿ إػ مقآة افُٚؾريـ وافدخقل ذم أظامل ادرتديـ، ؾٓؿ حغ 
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ن ذط اإلمٚم مثاًل ؾ٘هنؿ ذم حٚهلؿ هؿ أخِص افْٚس حلُٚم افردة، وهؿ صٍقهؿ وأهؾ ههؿ، ودمد يزظّق

ًٚ مـ اجلْقن وؿتؾ افٍْس، ـذفؽ دمد مـ اصسط  مـ اصسط افتاميز جيًؾ هجرة ادًِّغ ٕرض اجلٓٚد رضب

ًٚ فٌٚب افًَقد افٌٚضِٜ وؿٌقل افؼ وط افٍٚشدة ذم افًَقد مع ٌٕذ افًٓد ؿٌؾ ؿتٚل افهٚئؾ مـ أـثر افْٚس ؾتح

ًٚ مع احلرام  هذه افدول، ؾٓؿ ذم تنددهؿ ادزظقم مع شٌٔؾ إؿٚمٜ افديـ هؿ أـثر افْٚس تًٚهالً وترخه

وادُروه حتٝ بٚب احلٚجٜ وادهِحٜ، وهبذا تًِؿ أن إمر فٔس أمر ديـ وتَقى، إٕام هق افدؾٚع ظـ افٌٚضؾ 

 ومْع رايٜ اجلٓٚد أن تَقم.

ظذ ادًْك افؼظل افذي  -ومٚ ـْٚ مًذبغ حتك ًٌٕٞ رشقًٓ –ٛ ـنٍف مـ هدي هذه أيٜ ومـ افٌٚضؾ جي  

تَدم ذم مًْك افٌالغ، وافتٍريؼ بغ افىٚئٍٜ ادّتًْٜ وبغ ادَدور ظِٔف أن بًوٓؿ يرى أن ـًٛ إٕهٚر ذم 

ذ بالد ادًِّغ، وحغ هذه افىقائػ هق مٚ حيَؼ افْك فًِِّّغ ذم رد بٌل وطِؿ افهٚئِغ مـ مَٚتِٔٓؿ ظ

يَٚرن هٗٓء بغ ؾًؾ ادجٚهديـ ذم حتَٔؼ افدؾع وافْك وبغ ـًٛ إٕهٚر وتًٚضٍٓؿ ؾ٘هنؿ يرون أن 

ـًٛ إٕهٚر وتًٚضٍٓؿ أوػ مـ جٓٚد ادجٚهديـ، وفذفؽ دمد مـ ساخٓؿ افدظقة إليَٚف جٓٚد 

ذم افَتؾ وافَتٚل بغ مـ محؾ افًالح وؽره ادجٚهديـ ٕن جٓٚدهؿ ظذ وؾؼ احلُؿ افؼظل ذم ظدم افتٍريؼ 

يٗدي إػ خًٚرة تًٚضػ هذه ادجّقظٚت، وهذا إمر هق أظيؿ حجٟ افْٚس افٔقم، وهق مـ تٌِٔس إبِٔس 

بال صؽ، ؾ٘ن ادًِؿ ٓ يسك احلؼ افذي يًتَده فرؽٌٜ حمٛ فف أو متًٚضػ مًف، ـام إٔف ٓ يسك احلؼ فُراهٜ 

ًء بًقاء، ـام أن افذي حيَؼ افْك فٔس هذه افىقائػ ادتًٚضٍٜ وافتل هل أصد مٌٌض فف وٓ حمٚرب فف شقا

ًٚ مع مهٚفح ؿقمٓٚ حغ تتًٚرض مع مهِحٜ اجلٓٚد وادًِّغ، بؾ افذي حيَؼ افْك هق أهؾ احلؼ  تًٚضٍ

وشِقـٓؿ احلُؿ افؼظل وافثٌٚت ظِٔف، وهٗٓء وإن ـٕٚقا أحًـ حًٚٓ مـ ؽرهؿ افذيـ يًٚدون حَقق 

ًِّغ، فُـ تًٚضٍٓؿ ٓ حيَؼ افْك فسإشالم وأهِف، وهؿ وإن حزٕٝ ؿِقهبؿ دقت ادًِّغ ووؿقع اد

افيِؿ ظِٔٓؿ، فُْٓؿ ٓ يروقن ؽٌِٜ ادًِّغ ظذ بالدهؿ وٓ ظذ مهٚفح بالدهؿ، فُـ هذا ادًْك ظْد 

حلٓؿ ذم دؾع افؼ بًوٓؿ شٌٌف اهلقان افذي أصٚب ادًِّغ ختك صٚروا ييْقن أن افذي حيَؼ هلؿ مهٚ

ظْٓؿ هق ؽرهؿ ٓ هؿ، ؾٌدل أن يًِّقا فِحؼ ؾٍَٔقا أمٚم افٌٚر صٚر ظٚمٜ جٓدهؿ ـًٛ تًٚضػ افًٌض 

 حتك ظذ حًٚب احلؼ وجٓٚده وجٓٚد أهِف. 
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ەئومـ ؾَف هذه أيٜ﴿    ەئ  ائ  ائ  ى  ﴾  أن افًذاب افَدري وافًذاب افؼظل إٕام مْٚضٓٚ ى 

ًٚ جٚء حُؿ افؼع وهدي إٌٕٔٚء، ؾال جيق ز ظَقبٜ أحد وٓ ادًقٕٜ ظذ ظَقبتف إٓ أن خيٚفػ أمرًا ذظٔ

افرشقل بف، وٓ يىٚع أحد ذم افقجقد إٓ إن أمر بًّروف أو هنك ظـ مُْر، ؾ٘ن أمر بُّْر أو هنك ظـ 

مًروف ؾال ضٚظٜ فف، ـذفؽ مـ امر بٖمر مـ ؽر اشتْٚد شِىتف فِؼع ؾال ضٚظٜ فف، ؾال يىٚع ادؼك وفق أمر 

بٖمر ؽر حمرم، ؾًِىٜ ادرتد وادؼك ظذ ادًِؿ بٚضِٜ، ووٓيتف ؽر صحٔحٜ، وأمٚ افقافدان ادؼـٚن ؾَد 

أمر افنٚرع بٚإلحًٚن إفٔٓام مع ظدم ضٚظتٓام ذم ادًهٜٔ، وأمٚ إن أمرا بٖمر ؾٔف مهِحتٓام دون وجقد مًهٜٔ 

غ بىٚظٜ ظّقم افقٓة وافًالضغ واحلُٚم دون ؾٔىٚظٚ حلَٓام ظذ إبْٚء، أمٚ هٗٓء افذيـ يٖمرون ادًِّ

افْير إػ ديْٓؿ ؾٓؿ مٌىِقن جٚهِقن، وأجٓؾ مْٓؿ مـ رأى أن ظَد افقٓيٜ ظذ هذه افهٍٜ ظَد صحٔح 

وٓ جيقز َٕوف إٓ بخروج ادًِؿ مـ أرض هذا افقايل أو احلٚـؿ أو افًِىٚن، أو إظالٕف رد ظَد افقٓيٜ، مع 

بٚضؾ، وؾرق بغ افًَقد افتل أصِٓٚ افٌىالن وبغ افًَقد افهحٔحٜ افتل يِحَٓٚ أن هذه افقٓيٜ بٖصِٓٚ 

افؼط افٌٚضؾ أو افٍٚشد، ؾًَد افربٚ ٓ يهحح ٕٕف ظَد بٚضؾ بٖصِف، وـذا ظَد افزٕٚ، أمٚ ظَد افٌٔع ؾٓق 

َف، ظَد صحٔح ؿد يِحَف ذط بٚضؾ ؾّٔيض أصؾ افًَد مع رد افؼط افٌٚضؾ ـام هق مًِقم ذم ـتٛ افٍ

ًٚ ذم  وهُذا ؾ٘ن ظَد وٓيٜ افُٚؾر ظذ ادًِؿ ظَد بٚضؾ ٓ جيقز اإلفتزام بف، وٓ يهر افًَد افٌٚضؾ صحٔح

ًٚ ب٘ذهٚب ذط افزيٚدة ذم ادٚل، ـذفؽ وٓيٜ افُٚؾر ظذ  حٚل آخر، ؾ٘ن ظَد افربٚ ظَد بٚضؾ وٓ يهر صحٔح

ؼط، وم ـٚن بٚضاًل بٚفؼع ؾقجقده وظدمف ادًِؿ ٓ يَٚل إٕف ظَد صحٔح بؼط ؾٚشد ؾٔهِح ب٘بىٚل اف

ًٚ ـٚدًدوم ؿدراً ))شقاء ـام يَقل افٍَٓٚء:  ،وذفؽ فق اصسى مًِؿ مخرًا مـ آخر نثؿ أهِف ومل  ((ادًدوم ذظ

يٗد إفٔف افثّـ ؾٕ٘ف ٓ يوّْف وٓ يِزمف أداء نثّْف افذي ظَد ظِٔف ظْد افؼاء، وٓ ييٕؽ ذم هذه ادًٚئؾ 

 ق خالف ؽر مًتز، وٓ جيقز حُٚيتف إٓ ظذ وجف افرد واإلُٕٚر.وجقد ادخٚفػ، ؾٓ

ۆوهذه أيٜ﴿   ۆ  ۇ  ۇ  ﴾  ؿد بدأت بذـر أنثر اهلدى وافوالل ؾثّْٝ ب٘فزام افًٚيص ڭ 

مًهٔتف دون ؽره نثؿ ختّٝ بذـر مهدر احلُؿ بام هق هدى ومٚ هق والل، ؾٓل أمقر متوّْٜ أن احلُؿ 

 افًِؿ، وهذا مٚ فق ظُس فتٌغ فؽ مقإع إحلٚق احلُؿ افؼظل بٚفًٚمؾ فق مًِؼ ظذ ادنٔئٜ اإلًٕٕٜٚٔ وظذ

وؿع مْف افًٍؾ، ؾٚفُره واجلٚهؾ وافْٚد وادخىئ ٓ يِحَف احلُؿ ظذ ؾًِف حتك مع وؿقظف مْف فتخِػ 
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تُقن  اإلرادة وافًِؿ، وهذا بٚب مـ أبقاب تٍهٔؾ افَرآن ذم إحُٚم، وهق يٌغ فؽ أن ؾَف هذه افَقاظد إٕام

إٕام يًىِقن ؾَف افَرآن، ويًىِقن إجراء  ((دظٚة ٓ ؿوٚة))إلجراء احلُؿ افؼظل ٓ فتًىِٔف، ؾحِّٜ صًٚر 

أحُٚمف ذم افقجقد وفذفؽ هؿ دظٚة جٓؾ ـام تَدم، ـام أهنؿ دظٚة تًىٔؾ فِؼيًٜ، إذ أن ادًٚين افًٍْٜٔ حغ 

ۇ ۆ ختِٜٔٔ ـام ؿٚل افَرآن ظْٓؿ﴿ تًىؾ ظـ حَٚئَٓٚ افقجقديٜ ؾ٘هنٚ تَِْٛ إػ مًٚين صًريٜ

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ﴾  ، ومَهد هٗٓء يِتَل ۆ 

مع مَهد افنًراء، ؾ٘ن ؿقاظد افًِؿ افؼظل يَهد مْٓٚ افًِؿ وافًّؾ، ومـ افًّؾ هبٚ هق حتَٔؼ مْٚضٓٚ ذم 

 إفٔٓٚ.افقجقد ؾ٘ن ظرت ظـ هذا إمر ـٕٚٝ جمرد صًر ختٔٔع يًٚب ظذ صٚحٌف ويذم افداظل 

یؿقفف تًٚػ﴿   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   ﴾ وئ 

هذه ؿٚظدة مـ ؿقاظد احلؼ ذم جريٚن إؿدار بٚفًذاب ظذ ادجتًّٚت وإمؿ، وهل تٖيت بًد ذـر افَقاظد   

افثالث ادتَدمٜ وهل متًَِٜ بٕٚؾراد دون اجلامظٚت، ؾٚدرء يِزم اهلدى وافوالل بام خيتٚر وب٘رادتف، وأمٚ هذه 

ٚ حُؿ ؿدري ذم ظٚمل افنٓٚدة، ؾٍل يقم افَٔٚمٜ تَّدم إٔف مًٗول ظـ ـتٚبف افذي يْؼ أمٚمف، أمٚ ذم هذه ؾ٘هن

افدٕٔٚ ؾ٘ن هْٚك شْٜ إهلٜٔ تتًِؼ بٚدجّقع وهل هذه أيٜ، ؾٍٔٓٚ أن هْٚك ؿريٜ ؾٔٓٚ بًض مسؾقن، وهٗٓء 

ژ ٚل تًٚػ ظْٓؿ: ﴿ادسؾقن هؿ بٔئٜ افًٍٚد وموٚجًتف ورد احلؼ وظدم اتٌٚظف ـام ؿ ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ک وؿقفف تًٚػ﴿ ﴾ڑ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ﴾  ،وآيٚت بٔٚن ادسؾغ ک 

وحٚهلؿ مع احلؼ وحٚهلؿ يقم افَٔٚمٜ بْٜٔ دـ ضٌِٓٚ، وهٗٓء ادسؾقن هؿ ظِٜٔ افَقم وادأل ذم ادجتًّٚت 

ڑ  ﴿ -: "ادٗمْقن"وـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة  -ٚ مسؾٔٓٚأمرٕ–افوٚفٜ ـام ذم هذه أيٜ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک گ  ک  ک  ک 

﴾  ،ؾٚدسؾقن هؿ ؿٚدة وأئّٜ افْٚس ذم ادجتًّٚت افوٚفٜ، وحٔٞ هؿ ـذفؽ ؾ٘ن ذفؽ يًْل أن ڻ 

حُؿ ادجتًّٚت ذم افقجقد ادجتًّٚت هذه هل جمتًّٚت متقاضئٜ ظذ افؼ، راؤٜ بف، وشٚـْٜ إفٔف، ؾُٔقن 

هق حُؿ أئّتٓٚ ـام حيُؿ ظذ افىقائػ وأديٚهنؿ ومذاهٌٓؿ بحُؿ ؿٚدهتٚ وهاهتٚ، وهذا مـ متٚم افًدل، 
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وفذفؽ ؾ٘ن مٗاخذة ادجتًّٚت بًٍؾ ؿٚدهتٚ هق احلؼ فًُقهتؿ وروٚهؿ وشُقهنؿ ظـ ممٚرشٜ افتٌٔر افذي 

ؾ٘ن  ))ٕحٚديٞ ـثرة مْٓٚ حديٞ افًٍْٜٔ وافذي ؾٔف أمر اهلل ظٌٚده افهٚحلغ بف، ؾٓذه أيٜ هل أصؾ

ًٚ وإن رض واحلديٞ افذي ؾٔف  ((بقا ظذ أيدهيؿ ٕجقا وٕجقا مجًًٔٚ ترـقهؿ ومٚ أرادوا هُِقا وهُِقا مجًٔ

أهنِؽ وؾْٔٚ افهٚحلقن؟ ؿٚل: ًٕؿ، إذا ـثر ))شٗال افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

ٚديٞ ظٚؿٌٜ ترك إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وـِٓٚ تدل ظذ أن افًَقبٜ اجلامظٜٔ إٕام ،وأح ((اخلٌٞ

ُٕقن بٚفًُقت ظـ ادًٚيص حتك تٌِٛ ظذ ادجتّع ظذ جٜٓ افُثرة أو ظذ جٜٓ تقاضٗ افَٚدة ظِٔٓٚ، وهذا 

ؾًٚد هٗٓء يني إػ حٔٚة يٌغ فؽ أن افًٍٚد ذم افُزاء وإمراء وافًِامء فٔس ـٚفًٍٚد ذم ؽرهؿ، ٕن 

ادجتًّٚت ٕنثر هٗٓء ذم ؽرهؿ مـ إتٌٚع، وفذفؽ ؾ٘ن هذه أيٜ هل أصؾ مٚ تَدم مـ ؾَف إؿٚمٜ احلجٜ 

ًٚ فَٚدهتؿ ورؤشٚئٓؿ، ويتًٌقهنؿ ذم اختٔٚراهتؿ ـٚن بالغ  ظذ افىقائػ ادّتًْٜ وادُّْٜ، ؾٕ٘ف دٚ ـٚن افْٚس تًٌ

ًٚ فألتٌٚع، ويدفؽ ظذ هذا أن مٚ يتٌع رأي واختٔٚر هٗٓء افَٚدة هق افذي يستٛ ظِٔف افَتٚل  هٗٓء افَٚدة بالؽ

أو ظدمف، ؾِق رؾض أئّتٓؿ هذه افىقائػ افدظقة واختٚروا احلرب وافَتٚل ؾ٘ن هذا مٚ شَٔع، وهق احلٚل ذم 

، وٓ يٗنثر ؾٔٓٚ ـؾ زمٚن وذم زمْٕٚٚ هذا، ؾٓذه احلروب افتل يْنٗهٚ ؿٚدة احلُقمٚت وإمؿ هل واؿع احلٔٚة

رأي مًسض ظذ هذه احلرب، بؾ إهنؿ يًتزون وجقد ادًٚرض جزءًا مـ ذظٜٔ ؿرار احلٚـؿ، ٕن وجقد 

خمٚفػ ذم ـؾ مًٖفٜ هق جزء مـ وجقد وبْٚء افْيٚم ًٍٕف، فُـ فق ؿرر أحد اإلمتْٚع ظـ تٍْٔذ إمر بًد اختٚذ 

ؿ افنًٛ ـِف افذي يْىؼ بٚشّٓؿ حْٔٓٚ افَوٚة، ؾٓذه ؾٕ٘ف حيٚـؿ ويًٚؿٛ، وجيري احلُؿ ظِٔف ومًٚؿٌتف بٚش

ارـٚن ادجتًّٚت مـ تؼئًٜ وتٍْٔذيٜ وؿوٚئٜٔ ـِٓٚ دمري ظذ مًْك ادتٚبًٜ افًِّٜٔ فَٚدة افىقائػ 

 ًٚ وافدول، وتٌَك افًقاضػ وإصقات افؤًٍٜ وافتل تًتز ًٍٕٓٚ جزءًا منُاًل هلذا افُٔٚن وفًٔٝ خٚرج

قاظد هذا افُٔٚن وٓ خترج ظْف خروج افْٚبذ فف ـام خيرج ادٗمـ ظـ ٕيٚم افُٚؾر، وـام ظْف، ؾٓل تًّؾ وّـ ؿ

 خيِع ادرء ديْف افًٚبؼ فديـ آخر.

ؾٓذه حََٜٔ ـقٕٜٔ تني ذم ـؾ ادجتًّٚت مْذ إزل فٔقمْٚ هذا، وٓ يٌرٕؽ دظقاهؿ تَدم افٍُر افًٔٚد   

اًم هق احلٚل افٔقم، وافَقاظد هل افَقاظد وإٕام تتٌر إصُٚل وترؿٔف ظام ـٚن ظِٔف افْٚس ؿدياًم، ؾٚحلٚل ؿدي



 تفسير سورة اإلسراء
 

 92 

وافيقاهر وإشامء، وهذا بٚب يدرـف ـؾ ظٚؿؾ يًرف حَٚئؼ إٕيّٜ ادًٚسة وجقهر تنُِٓٚن وٓ يًدم 

 احلٚل مـ وجقد وًٍٚء ذم افٍىر ومًٚـغ ذم افٍُر تني ؾٔٓؿ أـٚذيٛ افْٚس وخداع افنٔىٚن وجْده.

دجتّع إػ تٚبع ومتٌقع، يُقن حُؿ افتٚبع حُؿ ادتٌقع إٓ أن يُْر ويّْع، وحغ يَع افًذاب ذم اؾساق ا  

ًٚ افتٚبع وادتٌقع، وهذا احلُؿ افَدري حُؿ ذظل ـذفؽ، ؾ٘ن أؾًٚل اهلل تًٚػ حيتٟ هبٚ ظْد  ؾٕ٘ف يهٔٛ فزوم

وفذفؽ احتٟ  (إٓ رهبٚ بٚفْٚرب ٓ يًذ)أهؾ افًِؿ إٓ أن يٖيت دفٔؾ بٚخلهقصٜٔ ـَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْف ذم حُؿ مـ أتك ؾًؾ ؿقم فقط بام ؾًؾ اهلل هبؿ، واحتٟ ابـ تّٜٔٔ ظذ ؿتٚل افهٚئِغ 

مع أن  (خيًػ بٖوهلؿ وآخرهؿ)بال متٔٔز بغ افرايض وادُره بًٍؾ اهلل تًٚػ ذم ؽزاة افًٌُٜ آخر افزمٚن حٔٞ 

 ؿ.ؾٔٓؿ أشقاؿٓؿ ومـ فٔس مْٓ

وهذه أيٜ وهل تْزل ذم مُٜ ؾ٘هنٚ حتّؾ دظقة سحيٜ فألتٌٚع وافوًٍٚء بٚإلًٕتٚق وافتحرر مـ شِىٜ   

متٌقظٔٓؿ وادًتُزيـ وادأل، وإٔف ٓ ظذر هلؿ ذم ؿٌقل هذا اإلشتوًٚف، وإٔف إذا ٕزل افًذاب ؾ٘هنؿ 

ت أهؾ افٌٚضؾ وافوالل وأظداء منّقفقن بف مع أشٔٚدهؿ ادًتُزيـ، ـام أن هذه أيٜ تٌغ دٓئؾ وشام

افرشؾ وأن شّٜ إبرز إٕام هل افسف، ؾٓؿ يُرهقن احلؼ ٕٕف جيردهؿ مـ شِىٚهنؿ افُٚذب ظذ 

ادًتوًٍغ، ـام إٔف جيردهؿ مـ ـزهؿ وؽرورهؿ ذم ترؾًٓؿ بٖمقاهلؿ ظذ افْٚس، ـام أن افتؼيع افربٚين يّْع 

ٛ إن مل يُـ هْٚك إرصٚد إٌٕٔٚء، ؾٚدسف يقرث ترؾف وترؾًف إػ هذه افىٌَٜ افتل دمري ذم افْٚس جمرى افًْ

ڱ أبْٚئف ويّْع وصقل اخلر فٌره، ؾٔقرث افؤًػ افوًػ إػ أبْٚئف وفذفؽ ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ ڱ 

ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ ڻ ۀ  ڻ  ڻ  ں ں   ﴾ .ڱ 

ں ودٚ وزع اهلل أمقال افٍلء جًؾ ظِٜ هذا افتقزيع ؿقفف﴿   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴾ .ڳ 

ذه افدظقة افربٕٜٚٔ تٌدأ مـ داخؾ اإلًٕٚن ذم حترره مـ ظٌقديٜ ؽر اهلل فُٔقن ظٌدًا هلل وحده دون خَِف، وه  

نثؿ ترتد ظِٔف بٚفًزة واخلر واهلدى، وفذفؽ ـٚن أـثر أتٌٚع إٌٕٔٚء وهؿ افٍَراء وادًتوًٍغ، وهبؿ حتَؼ 

أمر شْْل، ؾال يٌٌْل أن يُقن هؿ افدظٚة  مَٚصد افدظقة وافْك ذم إرض، ؾ٘ظراض ادأل ادسف ظـ احلؼ

ٻ اؿتْٚص هٗٓء ورؿع افرأس هبؿ دون رظٚيٜ فٍَِراء وافوًٍٚء مـ ادٓتديـ وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ ٱ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ

چ  چ  چ  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴾ .ٹ

ٚهديـ مـ شِقك شٌٔؾ ادحْٜ واإلبتالء وهل شٌٔؾ ومـ تٖمؾ حٚل أهؾ افًك ؾٕ٘ؽ دمد أن مًٕٚل ادج  

افْك وافتُّغ ورد افهٚئِغ ظذ دٕٔٚ ادًِّغ وديْٓؿ إٕام هؿ ادسؾقن، ؾّسؾق افًِامء ومسؾق احلُٚم يرون 

ذم اجلٓٚد شٌٔالً فًِٛ ترؾٓؿ، وهق ترف ؿٚئؿ ظذ حًٚب افديـ، وظذ حًٚب مهٚفح إمٜ، وفذفؽ هؿ 

اتٌٚع شٌٔؾ ادجٚهديـ خمٚؾٜ أن يذهٛ ترؾٓؿ ؤًّٕٓؿ، وحيذروهنؿ بام يرون مـ واؿع خيقؾقن افْٚس مـ 

افٌالد افتل ؿٚم أهِٓٚ أو بًض أهِٓٚ بحٞ ديْٓؿ ظِٔٓؿ مـ إُٕٚر ادُْر أو ظدم ؿٌقل وٓيٜ افُٚؾريـ حٔٞ 

ًتف فٌِٚضؾ، وهبٚئؿ يَع ذهٚب افسف ويهر افْٚس إػ بًض افٌالء بجريٚن هذه افًْـ افربٕٜٚٔ مع احلؼ ومداؾ

افٌؼ ممـ ٓ يراظقن ؿّٜٔ فِديـ، بؾ يرون أن افديـ ـِف، وظزتف وؽٌِتف ٓ تًتحؼ مْٓؿ إٍٕٚق درهؿ واحد ذم 

شٌِٔف، هٗٓء يًتجٌٔقن هلذا افتخقيػ وافتحذير ؾًْٔٚؿقن وراء ادسؾغ مـ أجؾ بًض افٍتٚت افذي يرمك 

ل افًِامء ذم افهد ظـ شٌٔؾ اجلٓٚد وأهِف، ويًّقن حٍٚطٜ هلؿ ـٚفُالب، وهذا افًٌٔؾ هق أـز حجٟ مْٚؾَ

افسف مهِحٜ ذظٜٔ جيٛ مراظٚهتٚ وتَديرهٚ ذم رد حُؿ اهلل بقجقب اجلٓٚد، ؾام هق ظْد اهلل شٌٛ فِوالل 

وظالمٜ مـ ظالمٚت ادَٝ وافهد ظـ ديـ اهلل صٚر ظْد هٗٓء مهِحٜ ذظٜٔ جيٛ حٍٚطٓٚ حتك فق أدت 

وهؿ ذم احلٍٚظ ظذ افسف ٓ يراظقن مهٚفح افديـ وإؿٚمٜ احلُؿ افؼظل وٕك احلؼ  دْع ذروة اإلشالم،

 ورد احلَقق ودؾع افهٚئِغ.

وفذفؽ ؾ٘ن إؿدام إمؿ ظذ مَٚصدهٚ ذم أـؾ ؽرهٚ ٓ يُقن ذم إمؿ ادسؾٜ، وهذا حٚل هذه إمٜ وهل   

هِٓٚ بٌر ترف، حتك إذا جٚءهؿ افسف ـًِقا تًًك دَٚصد احلؼ ؾٔٓٚ، ؾ٘هنٚ حََٝ مَٚصد افديـ دٚ ـٚن أ

ظـ مَٚصدهؿ ذم افدظقة واجلٓٚد، وافٔقم ؾ٘ن افؼ موٚظػ ٕن افسف افذي أصٚب إمٜ ٓ يًّْٓٚ فتحَٔؼ 

جٓٚد افدظقة بؾ إٕف يًّْٓٚ مـ دؾع افهٚئِغ ظِٔٓٚ، وـٚن افؼ أظيؿ حغ دخؾ افًِامء ذم ضٌَٜ ادسؾغ، 

ٕٔٚ دٕٔٚهؿ، وٓ يٍسؿقن ظـ حٚل ؿٚرون ذم رء، وهذه افه٧ٍٜ أي افسف ٓ يُّـ وصٚروا يْٚزظقن أهؾ افد

أن تُقن مع افتَقى وٓ مع افًِؿ بٚهلل، وٓ مع اجلٓٚدن وٓ مع ؿقل ـِّٜ احلؼ، وتٚريخ ظِامء إمٜ ينٓد 

ْٚس ظـ هذه هلذا، ؾ٘هنؿ ذم ضٌِٓؿ فًِِؿ، وذم ٕؼهؿ فف، وذم جٓٚدهؿ ذم ؿقل ـِّٜ احلؼ ـٕٚقا أبًد اف
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افهٍٜ، بؾ هؿ افزهٚد، حتك إذا مٚل هٗٓء إػ أهؾ ادٚل ودخِقا ذم وطٚئٍٓؿ، وصٚروا مـ ؿرٕٚئٓؿ ذهٛ 

ظْٓؿ شامت أشالؾٓؿ، وصٚروا هؿ أهؾ افسف، ومثؾ هذا احلٚل ٓ يِتَل مع ؿقل ـِّٜ احلؼ أبدًا، وٓ مع 

افقظظ ادًتحٛ بؾ هق مـ حَٚئؼ افقجقد ـام اجلٓٚد، وٓ مع ذـرى افدار أخرة، وهذا افٌٚب فٔس مـ بٚب 

ًٚ فؽ ذم ؿٔٚس مٚ يَقفف افَٚئؾ  ختزٕٚ هذه أيٜ وأيٚت إخرى افتل تذم ادسؾغ، وفذفؽ خذ هذا ادًِؿ دوم

ذم ؿوٚيٚ احلؼ افتل يستٛ ظِٔٓٚ ابتالء وجٓٚد وخمٚفٍٜ افْٚس، ؾ٘يٚك إيٚك مـ أخذ هذه ادًٚئؾ ممـ رــ إػ 

حٛ مراؾَٜ أهِٓٚ وشًك إػ مْٚؾًٜ افْٚس ظِٔٓٚ، وإيٚك إيٚك أن تًتٍتل ذم مًٚئؾ احلؼ واجلٓٚد افدٕٔٚ واشت

وافٌالء ممـ يتخذ أجرة ظذ افقطٚئػ افدئْٜ افتل يامرشف، ؾّثؾ هٗٓء يكخ ويتيِؿ ويتٖمل مٚ فق ؾٚتف أجرة 

ظذ دخِف ورزؿف، وإن ذـر بحٚل  صٓر، وربام ؾُر افِٔٚيل وتًٛ مـ ـثرة افتىقاف حتك ٓ يٍقتف زيٚدة أجرة

إمٜ أظرض وٕئٚ بجٌٕٚف، وأؿل مٚ يًٍِف أن يتٖمل حليٜ نثؿ يًقد إػ حٚفف افذي هق ؾٔف، ؾّثؾ هٗٓء ٓ يٗدٓؿ 

 ذهٚب افديـ، وٓ ئًْٓؿ ٕكتف، وفٔس مـ مهقمٓؿ أن يٌذفقا فف ادٚل وافٍْس وإهؾ حتك يُّـ ويْتك.

أهؾ احلؼ وفٔس هق مـ صىحٚت افَهٚص وٓ مـ مٌٚفٌٜ ادذـريـ وافقظٚظ ـام ؾٓذا مًِؿ ؿرآين ذم مًرؾٜ   

 يريد بًوٓؿ أن جيًِف.

ؾ٘ن ـٚن افسف ذم ؾًٍَقا ؾٔٓٚ،وفذفؽ ؾّـ ؾَف هذه أيٜ أن اهلل إذا ؽوٛ ظذ ؿقم شِط ظِٔٓٚ ادسؾغ  

ٓؿ ـٚن ذم أؾًٚهلؿ وأمقاهلؿ، افًِامء ؾ٘ن ؾًَٓؿ ذم أؿقاهلؿ ومقاظيٓؿ وؾتٚوهيؿ، وإن ـٚن افسف ذم أظدائ

ؾحْٔئذ تِتَل حَِتٚ افٌىٚن٧ ؾٓذا ؾًٚد افًِؿ وهذا ؾًٚد افًّؾ، ؾٔتحٚفػ افىرؾٚن ويذهٛ ديـ افْٚس، 

ًٚ فِديـ بُذب أهؾ افًِؿ ظِٔف هق أصد إٔقاع افًٍٚد ذم  وهذا افْقع مـ افًٍٚد٧ أي افذي يُقن مًْقب

فزواهلٚ وزوال مٍٓقم إمٜ ظْٔٓٚ إٓ بًد أن تنتٝ شِىٚن  افقجقد، بؾ إن إمٜ ادًِّٜ مل يُـ هْٚك شٌٛ

افًِامء بذوبٚهنؿ ذم شِىٚن احلُٚم، حتك إذا ارتد احلُٚم ظـ ديـ اهلل بتؼيًٚهتؿ افٍُريٜ ودخقهلؿ ذم ضقائػ 

 ادؼـغ ومِِٓؿ ومذاهٌٓؿ افتل يًّقهنٚ دوفٜٔ وأممٜٔ وـٚن افًقر إخر احلٚيل دٍٓقم إمٜ ؿد ذاب ؿٌؾ

ذفؽ بذوبٚن افًِامء ذم مِؽ احلُٚم، ٕن هذه إمٜ أمٜ تًْٛ فِؼيًٜ، وأصحٚب افًِىٜ افًٍِٜٔ ؾٔٓٚ هؿ 

افًِامء، وهؿ أمراء ظذ افْٚس وظذ إمراء بام يٌٌِقهؿ مـ أحُٚم افؼع وبام يَقفقن مـ ـِّٜ احلؼ افتل هل 

، وهق أصد ظِٔٓٚ مـ ـؾ بالء آخر، حٔٞ حٚؾيٜ فقجقد إمٜ وـٔٚهنٚ، ؾُٚن هذا هق أظيؿ مٚ أصٚب إمٜ
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ذهٌٝ ضٚئٍٜ افًِامء وذابٝ ذم شِىٚن ؽرهٚ، وصٚروا جمرد مقطٍغ ظْد ؽرهؿ، يٖمترون بٖمرهؿ، ؾٔىٌِقن 

روٚهؿ ٕن رزؿٓؿ وأمقر مًٚصٓؿ بٔدهؿ، وإمر يٌدأ بٚشتَالل هٗٓء افًِامء، وذفؽ بزهدهؿ ورؾوٓؿ 

افًٔش، وإتيٚمٓؿ ذم شْـ اإلبتالء افتل ـتٌٓٚ اهلل ظذ اشالؾٓؿ، ترف احلٔٚة، وؿٌقهلؿ افدخقل ذم صيػ 

وحْٔٓٚ شتتٌر إمٜ، ويٌدأ افهحق احلََٔل ؾٔٓٚ، وأمٚ مٚ دام هٗٓء يَقفقن بٖهنؿ فـ يدؾًقا رضيٌٜ إمٜ 

إمٜ افتل ٓ هتتؿ هبؿ ـام يزظّقن وًّٕع مْٓؿ ـثرًا هذا ؾ٘ن ـِّٜ احلؼ فـ تَٚل مْٓؿ وشٌَٔك ؾًٚدهؿ ذم 

ًٚ وحٚرضًا.  ظٚم

وب٘زاء هذا افذهٚب وافذوبٚن افذي حهؾ مـ حٚمع صٚرات افًِؿ وافقطٚئػ افدئْٜ ـٚفَوٚة واإلؾتٚء   

واإلمٚمٜ واخلىٚبٜ ؾ٘ن مـ مّٜٓ ادهِحغ إٕنٚء ضٌَٜ ظِؿ مقازيٜ هلٗٓء، وهذا مٚ صٚر يٌدو وييٓر، ومـ 

ًٚفُٓؿ ؿد صْقا احلرب ظذ هذا افٌْٝ ادٌٚرك افذي صٚر ميٚهر هذاإمر أن افذائٌغ ذم شِىٚن احلُٚم وم

يّْقا ويتجذر وذفؽ بّحٚوفتٓؿ دمريدهؿ اشؿ افًِؿ، أو بٚإلشتٓزاء هبؿ، أو بدظقى ظدم مًرؾٜ ضٌَٚت 

افًِامء هلؿ، وهؿ يًِّقن أن هذا مـ افُذب واإلؾساء، وهق مـ اإلحتجٚج بٚفٌٚضؾ وافٌٓتٚن، ؾ٘ن ظِؿ هٗٓء 

ورجٚفف أشِؿ وأحُؿ مـ ظِؿ افىٌَٜ افٍٚشدة ادسؾٜ مـ حٚمع صٚرات افًِؿ، وٓ أظِؿ  ادقصِغ بٚحلؼ

مقؿًٜ مـ مْٚطرة بغ هٗٓء وهٗٓء إٓ ـٚن افْك فًًِِٜ احلؼ ادقصِٜ بًٍِٓؿ مـ أهؾ احلؼ ؾٓل 

ة ظِامء احلؼ افيٚهرة، ـام أن مـ تٖمؾ ـالم هٗٓء وـالم هٗٓء مـ ادُتقب أو ادًّقع إٓ ورأى ـٔػ بهر

بٚفُتٚب وافًْٜ، وأمٚ ؽرهؿ ؾِٔس ظْدهؿ إٓ ظّقمٚت إفٍٚظ افتل حتُل ـالم أهؾ افوالفٜ ظذ وجف 

يّرر ظذ أهؾ افديـ ـدظقى ادهِحٜ افؼظٜٔ أو مَٚصد افؼيًٜ، وهل ذم حَٚئَٓٚ مهٚفح احلُٚم 

ظدم صٓرة هٗٓء ؾٓؿ يًِّقن أن  وادسؾغ وأهؾ افًٍٚد، ٓ مهٚفح افديـ وٓ مهٚفح إمٜ، أمٚ زظّٓؿ

صٓرة ادسؾغ مـ افًِامء إٕام ـٚن بٕٚتخٚب احلُٚم افوٚفغ مـ رمتغ وزٕٚدؿٜ هلؿ، نثؿ ابرازهؿ فِْٚس بٖشامء 

افًِؿ وأصُٚفف وزي أهِف، وفق ترك أحدهؿ بٌر هذا افدخٚن افًحري افُٚذب دٚ ـٚن جلٚره افِهٔؼ بف أن 

ٌٌل وجف مًرؾٜ احلؼ، وفذفؽ ـٚن مـ آنثٚر هذا افتداؾع بغ افٍريَغ أن صٚر يًتٍتٔف ذم أمر ديْف إن ـٚن ي

،أي ؿد صٚر يتُِؿ بٚشؿ اإلشالم مـ هق  ((هؿٜ اإلشالم))افزٕٚدؿٜ مـ ظِامٕٔغ وؽرهؿ يكخقن بنًٚر 

مـ ؽر مٗشًٚت احلُؿ، وصٚر اإلشالم يًْٛ هلذه افًًِِٜ افهٚحلٜ مـ افَٚئِغ بٚحلؼ وادجٚهديـ ذم 
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شٌٔؾ اهلل، ومل يًد افْٚس، حتك أهؾ افًٍٚد ؾٓؿ يثؼ هبٗٓء افذائٌغ ذم ؾتْٜ احلُٚم مـ مسذم افًِامء، بؾ هؿ 

يًتٓزؤون هبؿ، ويىَِقن ظِٔٓؿ أفَٚب اإلهٕٜٚ، وهذا مـ رمحٜ اهلل هبذه إمٜ ؾِقٓ هذه افهٍقة مـ 

افوالفٜ ذم إديٚن افًٚبَٜ، وفذفؽ  افهٚدؿغ فهٚر اإلشالم وظِامؤه ذم إرض ـحٚل رهٌٚن وأحٌٚر أهؾ

ؾٓذا إمر هق جزء مـ مًرـٜ اإلشالم ود اجلٚهِٜٔ، بؾ هق أظيؿ جزء ؾٔٓٚ، وفـ متتد مًرـٜ اإلشالم ود 

خهقمف مـ مرتديـ وصٚئِغ حتك يتحَؼ اإلًٕتٚق إـز مـ شِىٜ ادسؾغ مـ افًِامء افذائٌغ ذم شِىٚن 

 ادرتديـ وافزٕٚدؿٜ.

ىئ واؿع احلٔٚة وهذه أيٜ﴿ ومـ تٖمؾ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

﴾  ظِؿ أن ؿؤٜ افًٍٚد ذم إرض ٓ تْتؼ وحتُؿ بٚفُثرة، بؾ بٚفٌٌِٜ، ؾٚدسؾقن ذم ـؾ أمٜ ؿِٜ أمٚم ی

اجلّقع مـ افٌٓٚئؿ افتٚبًٜ، فُـ هذه افَِٜ هل افتل تدير صٗون احلٔٚة، وهل تَقد افٌٓٚئؿ، وهل تٗنثر هبٚ، 

اف٧ُِّٜ وهل أظيؿ شالح افدظٚة وأتٌٚع إٌٕٔٚء، وهل ـذفؽ افٌِْٜ إوػ افتل تنُؾ ٕقاة احلؼ وفذفؽ ؾ٘ن 

ذم مقاجٜٓ افٌٚضؾ إٓ أهنٚ ٓ تًتىٔع أن تقؿػ ؾًٚد هٗٓء ادسؾغ، بؾ افقاجٛ هق افيب ظذ أيدهيؿ٧ أي 

﮹أيدي هٗٓء إئّٜ ادسؾغ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ۓ ﮲  ﴾  ۓ 

دًْٓؿ مـ تنيٜ ؾًٚدهؿ إػ افٌؼ وأخريـ، ٕن افْٚس ذم ظّقمٓؿ يًْٚؿقن وراء افنٓقات وذفؽ 

ويًتجٌٔقن فدظٚهتٚ، وأمٚ ؿك ٕنٚط وراث افٌْقة ظذ افُِّٜ مْذ بدايٜ افدظقة إػ هنٚيتٓٚ، ومْذ افٔقم إول 

ٚ، وٓ ئًد شِىٚهنٚن ـام إٔف ٓ يدؾع ؾٔٓٚ إػ ـؾ تٚرخيٓٚ ؾٓذا ٓ حيَؼ مَٚصد افديـ، وٓ خيرج إمٜ مـ ـٌقهت

صقفٜ ادًٍديـ وافًٚبثغ هبٚ، ؾٚدداؾًٜ بغ ؿِٜ وؿ٧ِٜ أي ؿذ مسؾٜ وؿِٜ مٗمْٜ، وٓ جيقز اإلحتُٚم إػ 

ڀ افدمهٚء وإػ ادتٍرجغ وادنٚهديـ افذيـ ؿٚل اهلل ظْٓؿ﴿ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴾ .ڀ 

اجٛ افيب ظذ أيدي هٗٓء ادسؾغ دْع ؾًٚدهؿ افذي حيَؼ ظذاب اهلل ذم إمؿ، وأمٚ وفذفؽ مـ افق  

افًُقت ظِٔٓؿ ؾٓق ؾًٚد ذم إرض، واهلل ظز وجؾ مْع تدمر افَرى إن ـٚن ؾٔٓٚ ادهِحقن ـام ؿٚل 

جب حبتًٚػ﴿ يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ﴾  وٓ ييْـ طٚن أن ادَهقد مـ ـِّٜ ی 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 97 

ٕن ادَهد هق حتَٔؼ اإلصِح، ؾ٘ن ـٚن دؾع افًٍٚد يَع بٚفُِّٜ مل جيز ادهِحغ هؿ محِٜ افُِّٜ ؾَط، 

دمٚوزهٚ وإٓ ؾٚفقاجٛ افًّؾ بّْع افًٍٚد حتك حيَؼ اإلصالح بام يْٚشٛ احلٚل، واهلل ظز وجؾ جًؾ افُِّٜ 

ڦ ڦٕٚؾًٜ فْٚس دون ٕٚس ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڦ  وئ﴾  وؿٚل﴿ڦ  ەئ  ﴾  ،وأمٚ افًتٚة ەئ 

﮲ تًٚػ﴿ وادًروغ ؾٕٚمر ـام ؿٚل ۓ   ﴾ .ۓ 

وهبذا تًِؿ أن مزر اجلٓٚد ود أهؾ افًٍٚد فٔس شٌٌف مْع افُِّٜ ـام ؿٚل بًوٓؿ، ؾٚجلٓٚد ظْد هٗٓء ٓ   

يهٚر إفٔف إٓ بًد افتؤٔؼ بّْع افتذـر، ؾ٘ن شّح بٚفتذـر مًْقا افيب ظذ أيدي افٍٚشديـ، وهذا افيـ 

يب ظذ أيدي ادًٍديـ وجٓٚد ادرتديـ وافهٚئِغ إٕام خىٖ ظذ افديـ، وؿقل ذم افؼيًٜ حمدث، ؾ٘ن اف

يُقن بّجرد ووجقدهؿ ؾَط حتك فق شّحقا فِّذـريـ بٚفدظقة وافٌالغ، ٕن افًٍٚد ٓ يَْىع بٚفُِّٜ بؾ 

يَْىع افًٍٚد وحيهؾ افهالح بَّٚبِٜ ادسؾغ ادًٍديـ بٚفيب ظذ أيدهيؿ، وهذا هق مٚ حيَؼ احلُؿ 

 ـ.افؼظل ومَٚصد افدي

ًٚ خلر    ـام إٔف يًِؿ أن هٗٓء ادسؾغ ادًٍديـ، وافهٚئِغ ظذ ديـ ادًِّغ ٓ يًّحقن بٚفُِّٜ إٓ دؾً

ادجٚهديـ، ؾ٘ن حهؾ إوًٚف ٕهؾ احلؼ صٚفقا ظذ أهؾ افُِّٜ ـذفؽ، وهذا مًروف ذم تٚريخ ادداؾًٜ 

 بغ احلؼ وافٌٚضؾ.

ذظل، ؾٓل أمر فًِّتوًٍغ بًدم متٚبًٜ ادًٍديـ، ؾ٘ن تٚبًقهؿ ؾٓذه أيٜ وإن ـٕٚٝ خزًا إٓ أهنٚ أمر   

ووؿع ظِٔٓؿ افًذاب افَدري وافؼظل ؾٓذا مَتٙ افًدل واحلُّٜ، نثؿ هق أمر ٕهؾ اإلشالم برد ؾًٚد 

ادًٍديـ وافيب ظذ أيدهيؿ حتك فق زظّقا أن ؾًٚدهؿ ظذ إًٍٔٓؿ ٓ ؽرمهـ ؾ٘ن ؿقهلؿ هذا بٚضؾ ـام رد 

ڦ بق بُر افهديؼ ريض اهلل ظْف ظذ ادتٖوفغ بٚفٌٚضؾ ظذ ؿقفف تًٚػ﴿ظذ ذفؽ أ ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴾  ؾٕ٘ف رد ظِٔٓؿ بام شّع مـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف ڦ 

ًٚ ؾِؿ يٖخذوا ظذ يديف أوصؽ أن يًّٓؿ اهلل بًَٚب مْف))وشَِّقفف  . ((إن افْٚس إذا رأوا طٚد

 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 98 

إػ افًزفٜ ذم هذا افزمٚن ظّاًل بحديٞ أيب نثًٌِٜ اخلنْل افذي رواه أهؾ ئّؾ بًض ادتًٌديـ  -إوٚءة:

ڃافًْـ ذم تًٍر ؿقفف تًٚػ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴾  وإٔف شٖل ظْٓٚ رشقل اهلل ڦ 

ًٚ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚل فف: ًٚ وهقى متًٌ ًٚ مىٚظ يٚ أبٚ نثًٌِٜ مر بٚدًروف وإف ظـ ادُْر ؾ٘ذا رأيٝ صح

ًٚ ـَىع افِٔؾ ودٕٔٚ مٗنثر وإظج ٚب ـؾ ذي رأي برأيف ؾًِٔؽ بًٍْؽ ودع ظْؽ افًقام، إن مـ ورائُؿ ؾتْ

بؾ مُْؿ  ))اهلل. ؿٚل مْٓؿ يٚ رشقلل : بٚؿٔؾ مُْؿ﴾اديِؿ فِّتًّؽ ؾٔٓٚ مثؾ افذي إٔتؿ ظِٔف أجر مخًغ 

 ًٚ ًٚ وٓ جيدون ظِٔف أظقإ  . ((ُٕٕؿ دمدون ظذ اخلر أظقإ

مْف إٕام هق ذم ؽر افقاجٛ وافٍرض بؾ هق ذم ادُرمٚت ومٚ ذم مًْٚهٚ، ؾِق تٖمِٝ وهذا احلديٞ ـام هق بغ   

ادقإع افتل ذـر رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فألمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ؾٕ٘ؽ دمدهٚ ظذ هذا 

ًٚ أو تًَط ذم حرام، بؾ هل مقإع فُِّرمٚت، ؾام ًٕٚن فُِرم ومًٕٚٚن ادًْك، إذ فٔس ؾٔٓٚ مـ أظامل متْع واجٌ

ٓتٌٚع احلؼ ذم ادًٚئؾ وافًِؿ، أمٚ مًٕٚٚ افُرم ؾٚفنح ادىٚع وافدٕٔٚ ادٗنثرة، وأمٚ مًٕٚٚ اتٌٚع احلؼ ذم افًِؿ 

ومًٚئِف ؾٚهلدى ادتٌع واإلظجٚب بٚفرأي، وهذه تْٚؿض خهٚل اإليامن ادًتحٛ، ؾٚدرء افنحٔح وحمٛ 

هتٚ، ومتٌع اهلقى وادًجٛ برأيٜ إٕام يَع ذم ادتًٌديـ وضٌِٜ افًِؿ، افدٕٔٚ ٓ يّْع افزـٚة وإن مْع افٍوؾ ؾق

ًٚ، فُْٓٚ ٓ دمًؾ ادرد يرد ديـ اهلل تًٚػ ويًرض ظـ ذظف، وتُقن هذه  ًٚ وتَؾ حْٔ وهل شامت تُثر حْٔ

رام افهٍٜ طٚهرة ذم ادًٚئؾ ادختِػ ؾٔٓٚ ٓ ذم مٚ هق حمرم طٚهر احلرمٜ أو جمّع ظِٔف، ؾ٘ن راد حُؿ احل

وإن ـٚن ؾٔف هذا ادًْك، وافَهد أن بٔٚن حُؿ اهلل، وردع  ((مًجٛ برأيف ))ادجّع ظِٔف ٓ يَٚل فف هذا افٍِظ

افًهٚة واجٛ ذظل، ؾ٘ن جٚء إمر إػ ادُرمٚت ذم افًِؿ وافًّؾ ؾحْٔئذ يَدر ادرء حٚل افًٚمع حْٔئذ، 

رك رد افهٚئِغ ظذ ديـ ادًِّغ ودٕٔٚهؿ، وظذ أمٚ أن حيتٟ هبذا احلديٞ ظذ ترك اجلٓٚد افقاجٛ، وظذ ت

ترك جٓٚد ادًٍديـ مـ ادرتديـ واخقاهنؿ مـ ادؼـغ ؾٓذا مـ أبىؾ افٌٚضؾ وجٓؾ ظذ هذا احلديٞ، 

وًٌٕتف فِديـ خىٖ حمض، ؾ٘ن أمر اجلٓٚد افقاجٛ وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر افقاجٌٚن ٓ جيقز 

 ظًٔك ظِٔف افًالم حغ حيرض ادٗمْغ إػ افىقر. ايَٚؾٓٚ إٓ بٖمر ذظل مـ

ودع  ))وممٚ ينٓد هلذا ادًْك، وأن هذا احلديٞ ذم ادُرمٚت ٓ ؽر ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم احلديٞ  

ٕن هٗٓء ؾٔٓؿ ظقارض هذه ادُرمٚت أـثر مـ ؽرهؿ، ـام إٔف ممٚ يّْع حتَٔؼ هذا احلديٞ  ((ظْؽ افًقام
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وادُْر افٔقم فق ترـف ادرء ؾِـ يسـف فًٍْف، ؾٓق مُْر  ((ؾًِٔؽ بًٍْؽ))اهلل ظِٔف وشِؿ  افٔقم ؿقفف صذ

 صٚئؾ ٓ شٚــ وٓ مٓٚدن.

ومـ ظِؿ آيٚت وأحٚديٞ افْٓل ظـ ادُْر ومٚ ؾٔٓٚ مـ أمهٜٔ، ومٚ ترتٛ ظذ ترـف مـ افؼ وافًَقبٜ ظِؿ أن   

 هذا احلديٞ ٓ يهح إٓ ظذ هذا ادًْك.

ٚك مـ يًتحٛ هلؿ افًزفٜ وهؿ ادَهقدون مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف فُـ هْ  

رجؾ ))ؿٔؾ: نثؿ أي؟ ؿٚل:  ((مٗمـ جمٚهد بًٍْف ومٚفف ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ)) -وشِؿ: أي افْٚس أؾوؾ؟ ؿٚل:

افْٚس بّخٚفىتٓؿ، ،ؾٓٗٓء افذيـ يتٖذى  ((مًتزل ذم صًٛ مـ افنًٚب يًٌد ربف ويدع افْٚس مـ ذه

ويًرف مـ ظِّٓؿ وظِّٓؿ افؼور ؾٚفًزفٜ هلؿ خر، وهذا يَٚل فًِامء افًقء افذيـ يْٓقن ظـ ادًروف، 

ويزيْقن افٌٚضؾ، ويزرون فىقاؽٔٝ إرض ؾًٚهلّـ وجّؾ ظِّٓؿ افًُقت ظـ افٌٚضؾ إن صدر مـ 

افكاخ وافْؼ، ؾٓٗٓء خر هلؿ أن  ادسؾغ ادجرمغ، ؾ٘ن وجدوا مثٌِٜ دجٚهد أصٚظقا وأؿٚمقا ظِٔٓٚ

 يًتزفقا، ويرمحقا ادًِّغ مـ ذورهؿ، ودثِٓؿ يَٚل: ٕقم افيٚمل ظٌٚدة.   

﴾  ۈئوممٚ جيدر ؾّٓف أن هيٚن هذه افًْٜ ذم إمؿ إٕام جيري ظذ وؾؼ ؿدر اهلل تًٚػ، ؾٍٓؿ مًْك ؿقفف﴿   

یظذ وجف شْْل يًرف افْٚطر مًْك ؿقفف﴿ تًٚػ فِّسؾغ بٚفًٍٚد إٕام هق إذن ﴾  ،ؾ٘ن أمره ىئ 

افَدري هلؿ، وٓ يُقن هذا إٓ بًًٔٓؿ بام مًٓؿ مـ ؿدرات مع ظدم وجقد ادقإع، أو وجقد ادقإع 

افؤًٍٜ، ومع وجقد افٌٔئٜ ادْٚشٌٜ هلذا افَدر يَع ؾًٚدهؿ وؾًَٓؿ، نثؿ يُقن وؿقع افًٚؿٌٜ بٚفتدمر ظذ 

ًٚ ذم ظِق افٔٓقد إٕام يُقن بتًِٔط إظداء ظِٔٓٚ ـام وجف شْْل ـذفؽ، وافتدمر افذي ي تالءم مع ادذـقر شٚبَ

 ؿٚل تًٚػ﴿ ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮺ ﮻ ﮼  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ 

   ﴾  وهذا هق اجلٚري مْذ أن أمر اهلل مقشك ظِٔف افًالم وؿقمف بٚجلٓٚد وذفؽ بتقؿػ جريٚن  

ٌٜ ادسؾغ ظذ إمؿ ومتٚبًٜ إمؿ هلؿ، وهذا شْٜ اهلالك افًٚم، وهذا افتدمر بتًِٔط إظداء هق ادْٚشٛ فٌِ

ٕن اوػ افْٚس بٚخلىٚب ذم هذه أيٜ هؿ أهؾ اإلشالم، ؾام مـ تدمر  ،م اإلصٚرة إفٔف ذم ؾَف هذه أيٜمٚ تَد
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يهٚبقن بف مـ أظدائٓؿ إٓ بخْقظٓؿ وتًِط ادسؾغ ظِٔٓؿ، ومـ ؾَف هذا ظِؿ أن إمؿ افتل ٓ تٌزو ؾالبّد 

 ،وبٚإلذٓل يَع افتدمر واهلالك. ((ومٚ ؽزي ؿقم ذم ظَر دار إٓ ذفقا))ى وتذّل أن تٌز

أمٚ أظيؿ افًٍؼ افذي يهٔٛ إمؿ بٌٌِٜ ادسؾغ ؾٓق مٚ يتًِؼ بٚدٚل وافًْٚء، ؾٚدٚل يتًِؼ بنٓقة اإلشتئثٚر   

قة افٌٚه، وحٛ هٚتغ وافَْٜٔ ودٚ يوع ادٚل مـ حٚل يريده صٚحٌف بف، وأمٚ افًْٚء ؾٔتًِؼ أمرهـ بنٓ

افنٓقتغ أمر ؾىري فُـ اجلٓؾ ذم دمٚوز هٚتغ افنٓقتغ إػ حد ادرض وطِؿ افْٚس، وظٚصؿ ضٌٔٚن ادٚل 

ٹ هق أخذه مـ حِف وووًف ذم حمِف واداء حؼ اهلل ؾٔف، وظٚصؿ ضٌٔٚن افنٓقة هق ؿقفف تًٚػ﴿ ٹ 

ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ﴾  ودمٚوز هذه احلدود ٹ 

وهذا افًٚمل افٌريٛ مـ ادسؾغ ذم حتُّٓٚ هبذيـ إمريـ٧ ادٚل وافًْٚء يَع هلؿ إدارة صٗون وهق افًٍؼ، 

ًٚ آخر افنٗون افًٔٚشٜٔ، وظذ وؾَٓؿ تَٚم  ًٚ ومٌٚذة حْٔ احلٔٚة افٌؼيٜ، ؾٓؿ هبام يديرون مـ وراء وراء حْٔ

هٚذان افًالحٚن٧ ادٚل وافًْٚء،  احلروب ؾتٌٚد أمؿ وتًٚمل أمؿ، وفذفؽ ؾٌَؾ أن تتحرك اجلٔقش ؿد يًٌَٓٚ

وؿد تَقم احلروب فٔتؿ بًد ذفؽ تًقيؼ حٚتغ افٌوٚظتٚن٧ ادٚل وافًْٚء، ؾٓل حروب ادسؾغ، ؾَٔع هبٚ 

افدمٚر واهلُِٜ نثؿ يزظؿ افزٕٚدؿٜ أن افديـ وتٍرق افْٚس ؾٔف هق شٌٛ احلروب واخلالؾٚت وافَتؾ وافدمٚرن 

ؼ افدظقة مَٚبؾ احلروب ظذ هذيـ إمريـ فُٕٚٝ ادَٚرٕٜ طٚدٜ، وفق أحهٔٝ أظداد افَتذ ذم حروب ٕ

ًٚ بٖؿًْٜ احلؼ وافنًٚرات اخلٚدظٜ.  هذا مع أن شامت هذه احلروب٧ أي حروب ادسؾغ أهنٚ متخٍك ـذب

ومـ تٖمؾ أول حروب أهؾ افٍُر ود ادًِّغ ذم هذا افًك رأى أن مًرـتٓؿ افٍُريٜ ـٕٚٝ تَقم ظذ   

ٜٔ ادرأة وؿؤٜ اجلٓٚد، ؾحرب مٚ يًّك بتحرير ادرأة٧ أي تًٓرهٚ ؿٚمٝ ظذ شقق صديدة، ؿؤتغ، ؿو

وٕنط هلٚ ذم ـؾ واد، ذفؽ ٕن ادرأة هل حهد إمٜ مـ داخِٓٚ، وأمٚ ؿؤٜ اجلٓٚد ؾ٘ن دمريده مـ شامتف 

غ ـٕٚٝ هل ظامد ادًرـٜ احلََٜٔٔ ومًْك ـقٕف ذم شٌٔؾ اهلل، وحتقيِف إػ ٕقع مـ ؿتٚل افٌؼ مـ ؽر ادًِّ

ًٚ وؾُرًا صٚر مـ رجٚل افوالل ؾٔٓٚ مٍتقن ومنٚيخ وأصحٚب ظامئؿ.  وده، وؿد أنثّرت ادًرـتٚن واؿً

وـٚن أن تٌع هٚتغ ادًرـتغ مًرـٜ حؾ افربٚ، ودمقيز افًَقد ادنتٌف هبٚ، وافتحٚيؾ فتحِٔؾ احلرام، حتك   

ٍتك بف ظْد هٗٓء، وصٚر أخذ افربٚ فِّهِحٜ افنخهٜٔ أوػ مـ صٚر افَقل بجقاز افربٚ ذم دار افٍُر هق اد
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افًَقد افؼظٜٔ ـّـ أجٚز افربٚ ذم ذاء افٌٔقت بدل إجٚرهتٚ ٕن اإلجٚرة تؤٔع فِامل بال بدل ـام يهقروٕف، 

ا أمٚ افربٚ ؾٕ٘ف يٗدي إػ متِؽ افٌٔٝ ذم افْٓٚيٜ، ؾًَط يٗدي إػ افتِّؽ خر مـ ؿًط ٓ يٗدي إفٔٓـ وهُذ

حُّٝ إمٜ اإلشالمٜٔ ذم صٗوهنٚ افداخِٜٔ وأههتٚ وأظراوٓٚ ظذ وجف جٚهع، ـام حُّٝ مْٚؾذ أـِٓٚ 

وذهبٚ وتكؾٚهتٚ ادٚفٜٔ حتٝ شَػ افربٚ، ـام حُّٝ ذم ظالؿتٓٚ بٕٚمؿ إخرى بَقاظد اجلٚهِٜٔ وظَقدهٚ، 

مقر حتٝ شَػ اجلٚهِٜٔ، دون ؾهٚرت أشرة فِنٔىٚن وجْقده، وصٚر هّؿ ادهِحغ ؾَط تَْٜٔ هذه إ

جقاز حتىّٔٓٚ مـ ؿقاظدهٚ، مع إٔف ٓ مٍْذ فِخر إٓ بٚفتقحٔد افذي ٓ يهح إٓ بٚخلروج مـ افؼك ـِف، 

 وبٚفْقر افذي حيىؿ أشس اجلٚهِٜٔ ٓ هقامنٓٚ.

ؿ وفذفؽ ؾ٘ن ادسؾغ وحٚهلؿ فٔس جمرد صخص يًٍؼ ويٍجر ذم ًٍٕف، بؾ هٗٓء ؿد صٚر حٚهلؿ إػ ٕي  

وحُقمٚت وضقائػ، ؾٚفربٚ ٕيٚم ؿد دخؾ ذم ـؾ ورؿٜ مٍٚل تتًٚمؾ هبٚ، وهق ئَدك ذم صٗوٕؽ احلٔٚتٜٔ ـِٓٚ، 

وـذفؽ شَػ اجلٚهِٜٔ ذم صٗون اإلجتامع وافًٔٚشٜ ؾٕ٘ف تٌٌِؾ ذم ـؾ مٍٚصؾ احلٔٚة ظذ وجف فق اضِع ادرء 

حتقل هق إػ جْدي هلذه اجلٚهِٜٔ، وهذا  ظِٔف هلٚفف أن يُقن ذم شُقتف ورـقٕف ذم مٓٚدٕٜ هذه اجلٚهِٜٔ ؿد

واؿع إمر، ؾٖٕٝ ربام تًّؾ بجد وإخالص مـ أجؾ فَّٜ اخلٌز افتل حتَؼ فؽ افٍُٚف إٓ إٔؽ شتُتنػ أن 

شًٔؽ هذا وإخالصؽ هذا ؿد حتقل إػ رصٔد مٚيل ذم جًٌٜ ادسؾغ، ومل يُـ شًٔؽ وجدك إٓ زيٚدة 

مـ ادسؾغ، وهذا ذم ـؾ جٕٚٛ مـ جقإٛ احلٔٚة، وٓ خروج مـ شِىٚن مٚيل وشٔٚد هلٗٓء ادتقحنغ 

ؿٌوٜ هٗٓء إٓ بٚفتقحٔد واجلٓٚد، وذفؽ بٚفزاءة افتٚمٜ مـ ٕيؿ هٗٓء، نثؿ اخلروج ظِٔٓٚ فُٔقن افديـ ـِف 

ًٚ هلٗٓء ادتقحنغ ادسؾغ، وذفؽ حغ تَقل: أريد اف ًٔش هلل، ؾ٘ن مل تًٍؾ ؾٕ٘ؽ ٓ تًدو إٓ أن تُقن جْدي

بًالم، ؾٖـًٛ رزؿل مـ حالل، وأريب أوٓدي ظذ افديـ، ؾٖـقن افثري ادًِؿ، وافٌْل افهٚفح، وافٌٔٝ 

افّْقذجل فهقرة اإلشالم ادًٚسة، وحٚل هٗٓء احلٚدغ شُٔنػ ظْدـٚ تند اجلٚهِٜٔ بًض خٔقضٓٚ ذم 

ٍذت بًّقمٓٚ إػ ـؾ مٍٚصؾ هذا ادجتّع افذي ئًش ؾٔف هٗٓء احلٚدقن ؾٔدرـقن حْٔٓٚ أن اجلٚهِٜٔ ؿد ٕ

اإلًٕٚن وبٔتف ومٚفف ورزؿف وأبْٚئف وبْٚتف، وأن ديْف مل يهـ هبذا افًُقت، وٓ مًِؿ فف ظروف، بؾ ـؾ ذفؽ 

 صٚر بٖيدي هٗٓء ادتقحنغ ادسؾغ.
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ۆئ وفذفؽ ؾ٘ن مٚ ؿٚفف اهلل تًٚػ ظـ ؾًٚد افٔٓقد ذم إرض يًرؾؽ مًْك هيٚن ؿقفف تًٚػ﴿   ۇئ  ۇئ  وئ 

﴾  ؾ٘ن افًٍٚد صٚر ذم إرض، وأن شِىٚن ادًٍديـ فٔس ؿٚسًا ظذ ؿريٜ مـ افَرى، وٓ بِدة دون ۆئ

بِدة، بؾ إن شِىٚن هٗٓء ادًٍديـ ؿد ظؿ إرض، ودخؾ ذم ـؾ افٌٔقت، واختِط مع ـؾ درهؿ وديْٚر 

ؾْٔنٗه ادرء مع يتًٚمؾ بف افْٚس، ودخؾ أمر ؾًٚدهؿ مع ـؾ حرـٜ ٓمرأة أو أهة، ـام صّؾ ـؾ تكف 

 ؽره، ؾٓق حمُقم بَّٔٓؿ وتؼيًٚهتؿ افتل دمذر شِىٚهنؿ وتنٔع ؾًٚدهؿ ذم افُقن.

تهدرك هذا احلٚل يًرؾؽ بيورة ؿتٚل أئّٜ افٍُر، وحيِّؽ واجٛ افتٌٔر ظذ وجف شْْل يَيض ظذ   

ؾٕ٘ؽ فق بَٔٝ  مهٚدر افًٍٚد ورؤوشف، ٓ أن تتقجف بْهٔحتؽ فٌِثٚء نثؿ تيـ إٔؽ أديٝ واجٛ افقؿٝ،

افًّر ـِف تَِل ـِامت افقظظ مع ؾرظقن وظذ شٔٚضغ ووحقش ادسؾغ ؾِـ تٗيت ـِامتؽ أنثرهٚ، وشتجد 

ًٚ، وأن افربٚ هق ديـ  ًٚ صخهٔ ًٚ، وأن افزٕٚ صٚر حَ بًد ـؾ مًرتؽ ذم افقظظ وافْهٔحٜ أن افِقاط صٚر ؿٕٚقٕ

ّٔؽ و مديْتؽ وبِدك، ومٚ أمر بِدك بًد ذفؽ إٓ حَِٜ افْٚس، وأن ؿٕٚقن اجلٚهِٜٔ هق افذي حيُؿ بٔتؽ وح

مـ حَِٚت فًٛ ادسؾغ، وإٔٚ مٚ ؾٔٓٚ مـ خرات ذم ؿٌوتٓؿ، وأن شًل أهِٓٚ مٓام ـٚن شُٔقن ظٚؿٌتف إػ 

ًٚ آخر دواب مًّخرة خلدمٜ  ًٚ، وحْٔ أرصدهتؿ، وأن شَػ ضّقح بِدك ذم هذا افًٚمل أن يُقن مزبِٜ حْٔ

رض. ؾحغ يهٌح افًٚمل ـِف هق هذه افَريٜ افتل ذـرهٚ افَرآن ؾ٘ن اهلجرة احلََٜٔٔ ادسؾغ ادًتًِغ ذم إ

حْٔئذ ٓ تتحَؼ إٓ بٚخلروج افتٚم مـ شِىٚن هٗٓء ادسؾغ وذفؽ بٌزوهؿ ذم مهٚحلٓؿ افتل حتَؼ هلؿ 

غ، وهؿ افسف وحتَؼ هلؿ ؿقى افًٍٚد ذم إرض، وافًٚـٝ بًد ذفؽ صٚء أم أبك هق جْدي هلٗٓء ادسؾ

 افٌثٚء افذيـ ظْٚهؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفذم وافتَريع. 

 

جتؿقفف تًٚػ﴿   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ﴾ ی 

هذه أيٜ تٌغ دفٔؾ مٚ تَدم، ؾتٚريخ افٌؼيٜ ذم شَقط افَرى وإمؿ واحلوٚرات يدل ظذ يد اهلل تًٚػ   

ٜ، ومٓام زظؿ أصحٚهبٚ خهقصٜٔ بْٚئٓؿ إٓ إٔف ؿد جرى وـره هبؿ، وأن هذه احلوٚرات مٓام ـٕٚٝ ؿقي

ٻ ظِٔٓؿ احلُؿ افَدري حغ ؽِٛ ظِٔٓٚ افًٍٚد ؾُٚن ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ٻ ٻ  ٻ  ٱ 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڦ ڦ  ڤ ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ 

ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ ڄ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ ڎ  ڌ  ڍ  ڇ ڍ 

 ﴾ .ک

ٚ اإلشتّتٚع وافِٓق، وافرـقن إػ ؿقهتؿ، وافٍرح بٖمقاهلؿ وأوٓدهؿ نثؿ جرت ؾٔٓؿ شْٜ ؾٓذه ؿرى ـٚن صٖهن  

 اهلل ذم اإلهالك.

وافتٚريخ وشرورتف هق دفٔؾ احلؼ دـ تٍُر واظتز، فُـ افٌٍِٜ مع طـ اخلهقصٜٔ افذي ؿٚل اهلل   

ىؾٔف﴿ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴾  مهٚ شٌٌٚ اإلظراض ظـ افًزة واإلتًٚظ، وآخرون ۅ 

وئ ِحدون يًٌْقن هذه افًْـ إػ افىًٌٜٔ دون ربىٓٚ بىٚظٜ اهلل ومًهٔتف ـام ؿٚل شٌحٕٚف ظْٓؿ﴿م ەئ 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

حت جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  ﴾  ،ؾٓذه شْـ إمؿ مع جريٚن حئ 

، ؾ٘هنٚ تٌغ ؽٍِٜ افْٚس احلُؿ افَدري ؾٔٓؿ، وهذا وؿع إمؿ افٔقم، وإػ ؿٔٚم افًٚظٜ، وهذا مٚ تنر إفٔف أيٜ

ومًهٔتٓؿ حتك يٖتٔٓؿ أمر اهلل، ؾُؾ افَرى ؿد أصٚهبٚ افقهـ، وـؾ احلوٚرات ؿد حط ظِٔٓٚ ؿقفف 

یتًٚػ﴿ هيٚن ظٚمؾ افزمـ ودخقل افقهـ ذم ـؾ  -اإلهاء–﴾  ،وشٖٔيت ذم هذه افًقرة ىئ 

جئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی إمؿ، ـام يدخؾ ذم إصخٚص شقاُء بًقاء وذفؽ ذم ؿقفف﴿

 ﴾ .حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ۋ وادذـقر ذم افَرآن مـ افَرى فٔس ـِٓٚ بؾ إمر ـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ادٗمـ﴿   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې ۉ ې  ۉ  ۅ  ﴾ ۅ 

. 
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وهذا احلُؿ افَدري يراه افْٚس ذم ـؾ ظك رأي افًغ، ؾال جيقز ظـ احلوٚرات وإمؿ افًٚبَٜ إٓ   

ًٚ بغ أمتغ وحوٚرتغ وظكيـ، ؾرى ـٔػ ـٚن ظِق آول نثؿ بٚد إخٌٚ ر، بؾ ؿد ئًش ادرء ًٍٕف خميم

 وإتٓك، وـٔػ خٍِف آخر بدون اظتٌٚر وٓ تٍُر، بؾ هق جيري ظذ شْـ شٚبَٜ ذم افيِؿ وافًٍؼ.

دٚديٜ هل افًٚمؾ ودارشق افتٚريخ خيتٍِقن ذم أشٌٚب وّقر احلوٚرات وذهٚهبٚ، ؾّْٓؿ مـ جيًؾ إشٌٚب ا  

دون افْير فًِٚمؾ اخلَِل، وأخرون خيٚفٍقهنؿ ويرون أن افتًٍر احلََٔل حلرـٜ افتٚريخ إٕام يْنٖ بًٌٛ افَٔؿ 

وإخالق، فُـ ـالمهٚ ذم بًدمهٚ ظـ مهدر افقحل وهدي افٌْقة ٓ يرون يد اهلل ومُره ذم هذه احلرـٜ، 

افوّقر واإلهالك، وهذا موىرد ظْد هٗٓء ؾ٘ن  ظذ جريٚن شْـ -مُر افتٚريخ–ويىِؼ بًوٓؿ وصػ 

افًْـ وادَٚدير ظقارض دـ ؽٚب ظـ هدي إٌٕٔٚء، ؾٚدٚء شٌٛ افري، ؾّـ مل ير يد اهلل ؾٔف مل حيّد اهلل تًٚػ 

ی ﴾  وٓ اهتدى بَقل اهلل تًٚػ ظـ ٕقح﴿ڦ ڦ ڄظْد ذبف، وٓ ؾٓؿ ؿقفف تًٚػ﴿

مئ حئ  جئ  ی  ی  ٻی  ٻ  ٻ  ۇ ل مـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ﴿﴾  ،وحٚل هٗٓء ـحٚٱ 

ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴾  ،وهدايٜ افَرآن ترصد إػ مُر اهلل ٓ مُر افتٚريخ، وإػ يد اهلل ۆ 

وراء افًْـ وادَٚدير، وأن احلٛ اإلهلل يقجٛ افًىٚء واددد، وأن افٌٌض اإلهلل يقجٛ ادْع وافدمٚر، فُـ 

شْـ دمري ظذ صٍتل افًدل واحلُّٜ  ـؾ هذا جيري ظذ وؾؼ افًْـ افتل جًِٓٚ اهلل ذم افقجقد، وهل

اإلهلٔتغ، وفذفؽ ؾ٘ن مٚ مـ حدث ذم افقجقد إٓ وفف شٌٌف ادٚدي، وٓ مـ شٌٛ مٚدي إٓ وراءة اإلرادة 

اإلًٕٕٜٚٔ وافتل ٓ تًٍْؾ إٓ بٚفًِؿ وؿقة افداؾع، وهق افًٌٛ إخالؿل، وفذفؽ ؿٚل رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف 

ؾُٓذا ـٚن احلديٞ افقجقدي ذم افٍَر وادْع شٌٌف ادْع اإلًٕٚين  ((اهلل ظِٔؽ ٓ تقـل ؾٔقـل ))وشِؿ ٕشامء

وهق ٓ يْنٖ إٓ بٚإلرادة، ؾٚفَٔؿ هل أصؾ حرـٜ اإلًٕٚن، وؾًؾ اإلًٕٚن هل مٔزان حرـٜ افٌٔٛ ذم مٚ يَع 

ل، وهذا مـ ظِٔف مـ أؿدار إهلٜٔ، وإمر افؼظل يًرؾؽ بحرـٜ افٌٔٛ افتل ذم ظّقمٓٚ ٓ تدرك إٓ بٚفقح

أرـٚن مَهد بًثٜ افرشؾ وهق تًريػ افْٚس بتًٍر مٚ يَع هلؿ مـ أؿدار، وارتٌٚضٓٚ بٚحلٛ وافٌٌض 

اإلهلٔغ، ومُْر هذا صٖٕف صٖن مُْر افٌْقة ذم مهدر افَٔؿ وافتؼيًٚت، ؾُام أهنؿ يُْرون مٚ أتك إٌٕٔٚء بف 

 نٓٚدة بًٚمل افٌٔٛ.مـ تؼيع، ـذفؽ هؿ يُْرون مٚ جٚؤوا بف مـ ظالؿٜ ظٚمل اف

 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 105 

وذم اجلٕٚٛ أخر ؾ٘ن هْٚك مـ يًيؿ جٕٚٛ افٌٔٛ فُْف جٚهؾ ذم ؾٓؿ افًْـ وإؿدار ذم ظٚمل افنٓٚدة، ؾُّْر    

إشٌٚب ظذ أي وجف ـٚن ـٚجلزي حََٜٔ أو مـ ينٚهبف ذم مًْك ؿقفف، ـّـ يَقل بٚفًُٛ افذي جيًؾ أنثٚر 

مٜ فًٍِؾ ٓ شٌٌف ؾ٘ن هٗٓء مع تًئّٓؿ فٌِٔٛ إٓ أهنؿ جِٜٓ بًْـ ظْد إؿدار ٓ هبٚ، وجيًؾ اإلرادة ظال

افتُقيـ، وادًِؿ افَرآين وشط ظدل، ئَؿ افًْـ ظذ وجف مٚ أؿٚمف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأصحٚبف، 

 ويًيؿ افٌٔٛ ويٗمـ بف ويتٍٚظؾ مًف.

مـ شْـ افتُقيـ، وهذه افًْـ تتًِؼ بٚإلرادة ؾجريٚن شْـ وّقر وهالك احلوٚرات إٕام يُقن بام أؿٚمف اهلل   

اإلًٕٕٜٚٔ، وافتل تًتجٔٛ أو ترد حُؿ افؼع، وافؼع إٕام وٚبىف احلٛ وافٌٌض اإلهلٔغ، ؾام جيري ذم افُقن 

ٿ ؾٓق ظذ هذا ادًْك، ويٌَك جقإٛ أخرى مـ إؿدار ـجٕٚٛ اإلبتالء وادحْٜ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  جٕٚٛ اهلرم ودخقل ظٚمؾ افزمـ ـام ؿٚل ،و﴾ٿ 

ۅتًٚػ﴿ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴾  ،وهل جقإٛ حمُقمٜ بهٍتل افًدل واحلُّٜ ـام ڭ 

ڇتَدم ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڇ  چ  چ   ﴾ .چ 

جتوؿقفف تًٚػ﴿   يب  ىب  مب  خب  ﴾  وهل ـِّٜ ؿرإٜٓٔ يَقهلٚ اهلل تًٚػ ظذ مًْك حؼ اهلل ذم مٚ جيري حب 

ضريَٜ ؿرإٜٓٔ تْٚشٛ حََٜٔ افُالم اإلهلل، ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يرد ـثرًا مـ جدآت ذم اخلِؼ مـ أؿدار، وهذه 

اخلِؼ بٚفٌٚضؾ إػ وؿٚئع احلؼ افتل أصٚبتٓؿ أو شتهٌٔٓؿ، ؾِق تٖمِٝ ردود افَرآن ذم مُْري افًٌٞ مثالً ؾٕ٘ؽ 

ؼ افذي شٔهٌٔٓؿ ـَقفف دمد افُزيٚء وافًزة اإلهلٔغ دمريٚن افُالم افَرآين ظذ مًْك تٌُٔٝ ادخٚفػ بٚحل

ېتًٚػ﴿ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ائ ى ﴾  ؾرد اهلل ظِٔٓؿ بَقفف﴿ٴۇ  ى 

ىئ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ۀ ﴾  وـَقفف﴿ائ  ۀ  ڻ 

ہ ہ  ہ  ۓ ﮲﴾  ؾرد اهلل ظِٔٓؿ﴿ہ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴾ ، وهذه افىريَٜ ٓ ھ 

ف نثؿ جقدل ذم حؼ ؿٚفف ؾٕ٘ف يرد تَع مـ متُِؿ إٓ ظذ وجف اإلشتًالء وافَدرة واإليامن، ؾ٘ن  مـ ـٚن هذا صٍت

ظذ جمٚدفف ظذ هذا افقجف، وهذه افىريَٜ هل إحدى مًٚمل اـتنٚف افًريب افذي شّع افَرآن ٕول مرة إٔف ـالم 
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إفف، وإٔف ٓ خيرج إٓ مْف، وفٔس هق ـالم بؼ، ؾ٘ن هذه افُزيٚء وهذا اإلشتًالء وهذا اإليامن وهذه افَقة افتل 

 تِٔؼ بٌؼ مٓام بِغ صٖٕف.تَقل هذا افُالم ٓ 

ؾٚهلل ظز وجؾ حغ جرى ؾًِف ذم اخلِؼ ظذ مٚ تَدم مـ إهالك افًهٚة جًؾ ظِٜ هذا افًٍؾ مٚ تهػ بف مـ   

جتافًْقت وافهٍٚت احلًْك ؾَٚل شٌحٕٚف﴿ يب  ىب  مب  خب  ﴾ ، وهل ظذ مًْك مٚ تُرر ذم افَرآن حب 

ىئذم مقاضـ ذم مثؾ هذا ادقضـ ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ؼ ادحٔط بُؾ ؾًؾ، ﴾  ،ؾٚفٌك ادىِۈئ 

واخلزة افتٚمٜ افتل تدرك ـؾ مقجقد صٍٚت تِٔؼ ب٘فف حيُؿ ذم ظٌٚده بٚحلؼ ظذ وجف مٚ يرى وحئط، ؾٚدْٚزع حلؼ 

اهلل ذم احلُؿ افَدري ب٘جراء افًذاب بٚإلهالك وافتدمر ويرد ظِٔف بحَٚئؼ هذه افهٍٚت اإلهلٜٔ، وفُقن افٌؼ 

ۅ  ٔتٓؿ نثؿ حئٔٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ظٌٔدًا فف٧ ؾٓق خٚفَٓؿ وممدهؿ ومم ۋ ۅ  ٴۇ ۋ 

ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴾ .ۉ 

ڄ وهذا افقصػ تُرر ذم هذه افًقرة، ؾَد ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ﴿   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ  ﴾  ،وهق يٗيد مٚ تَدم مـ ادًْك مـ رد ادْٚزع ظذ ظدل اهلل ذم اخلِؼ بٖٕف شٌحٕٚف وتًٚػ خٌر ڃ 

 ومًْف إٕام جيري بًِؿ اهلل ذم ظٌٔده، ؾٓق ادحٔط هبؿ وهق افًٚدل بْٔٓؿ.بهر بًٌٚده، ؾًٌط افرزق 

ۈ وـذفؽ ؿقفف﴿   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ         

يب ىب  مب  خب  حب  جب  ىئ يئ  مئ  حئ  جئ  ۋ  ٴۇ ﴾، ؾرد شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ ۈ 

ػ هبٚتغ مُْر إرشٚل افٌؼ فٌِؼ بحؼ اهلل ذم وؿقع هذا افَدر بًِّف بًٌٚده ؾٔام يهِحٓؿ ومٚ يْٚشٌٓؿ، وأن ادته

 افهٍتغ ظذ مًْك احلًـ ادىِؼ هق افذي فف حؼ افنٓقد ظذ ؽر مٍْردًا دون احلٚجٜ فٌره.

ۇئ وهذا ادًْك موىرد ذم افَرآن، ؾ٘ن صٍٚت اهلل احلًْك هل ظِٜ اخلِؼ وإمر، ـام ؿٚل تًٚػ﴿   ۇئ  وئ  وئ 

ۆئ   بٚفًٌٚدة واخلوقع.﴾  وإٕام حتَؼ هذا ادًْك مٚ فف مـ صٍٚت حًْك أوجٌٝ حَف ظذ خَِف ۆئ 

 وذـر افذٕقب هْٚ خٚصٜ فًٔٚق أيٚت، وأهنٚ ذم مٚ أجرى اهلل ظذ افًهٚة مـ افًذاب.  
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ٿ ؿقفف تًٚػ﴿   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ژ   ﴾ .ڈ 

اددن أبَٜ ظـ ضٚظتف، وبّغ خٚمتتٓٚ افالزمٜ هلٚ دون ريٛ ؾٕ٘ف شٌحٕٚف وتًٚػ جٚء إػ بًد أن بّغ اهلل شْتف ذم   

شْتف ذم افًىٚء، ذفؽ بٖن افْٚس يرون ـٔػ يًىك افُٚؾر ؽْك، وـٔػ تَقم اددن واحلوٚرات وهل ظذ ؽر 

رى افٍٚشَٜ افيٚدٜ؟! ؾجٚء هدي افٌْقة، ؾَٔع افتًٚؤل: ـٔػ هذا؟ وأيـ هذا افذي ٕراه مـ حُؿ اهلل ذم تدمر افَ

 هذا اجلقاب اإلهلل ذم شٔٚق مٚ تَدم مـ شْٜ اإلهالك، ؾٓذه شْٜ افًىٚء وافهًقد وافتّدد.

وهذه افًْٜ افربٕٜٚٔ تٌغ أنثر اإلرادة اإلًٕٕٜٚٔ ذم افقجقد، وأن اإلًٕٚن ًٍٕف ب٘رادتف يهْع حٚفف، ؾال يتٌر حٚل   

ٛ هذه اإلرادة، وهذا مـ متٚم افًدل اإلهلل ذم افقجقد، وهل تٌغ أن امرئ إٓ بتٌر إرادتف، وبتٌر شًٔف حً

افقجقد ادٚدي تٌع فسإرادة اإلًٕٕٜٚٔ، مع خوقع هذه اإلرادة وـذفؽ افقجقد ادٚدي إلرادة اهلل تًٚػ، ؾٚفًْـ ٓ 

افقوع اإلهلل  دمري أؾرادهٚ إٓ ب٘رادة إهلٜٔ تٖذن بقجقدهٚ، وفٔس ـام يَقل بًوٓؿ بٖن افًْـ دمري ظذ وؾؼ

إول، بؾ ـؾ ؾرد مـ أؾراد هذه افًْـ إٕام جيري ب٘رادة إهلٜٔ، ـام أن هذه أيٚت تثٌٝ حََٜٔ اإلرادة اإلًٕٕٜٚٔ 

وأهنٚ مٗنثرة، وتٌغ أن ؿقة افداؾع فسإرادة إٕام هق احلٛ وافَٔؿ افتل يٗمـ هبٚ، وؾٔٓٚ ـذفؽ أّن وؿٚئع ذم احلٔٚة يُقن 

وأخرة، إذ يْنٖ بْٔٓام افتًٚرض، وٓ يُّـ حتهٔؾ أحدمهٚ إٓ بتٍقيٝ أخر، وهذا رد ؾٔٓٚ افكاع بغ افدٕٔٚ 

ظذ مذهٛ مًٚس يَقفف بًض ادًِّغ ظـ أن اؾساض هذا افتًٚرض، وٓ يُّـ حتهٔؾ أحدمهٚ إٓ بتٍقيٝ 

ـ افيروف أخر، وهذا رد ظذ مذهٛ مًٚس يَقفف بًض ادًِّغ مـ أن اؾساض هذا افتًٚرض ذم طرف م

ؽر صحٔح، ويتخذون هذا ادذهٛ وشِٜٔ هلؿ ذم ترك واجٌٚت ذظٜٔ ومَٚمٚت مـ مدحٜٔ يستٛ ظِٔٓٚ بالء 

 وحمْٜ، أو يستٛ ظِٔٓٚ ؾقات بًض افدٕٔٚ وزهرهتٚ.

ڀ ؾَقفف تًٚػ﴿   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ، ؾٚفتٌٔر ذم احلٚل ٓ يُقن بٕٚمٚين وٓ ٱ 

بؾ ٓبّد مـ اإلرادة، واإلرادة ٓ تُقن مٗنثرة إٓ إن ـٕٚٝ جٚزمٜ، حْٔٓٚ تْىِؼ بٚإلصتٓٚء وٓ بّجرد افرؽٌٜ، 
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اجلقارح اشتجٚبٜ هلذه اإلرادة، نثؿ ٓ تُقن هذه اإلرادة مٗنثرة حتك فق ـٕٚٝ جٚزمٜ إٓ بقجقد ادنٔئٜ اإلهلٜٔ، 

٧ أوامهٚ وجقد ادقإع وادنٔئٜ اإلهلٜٔ متْع حتَؼ اإلرادة اإلًٕٕٜٚٔ إن وجدت بىريؼ شْْل وذفؽ ظـ ضريَغ

ونثٕٚٔٓام ختِػ افَدرة، ؾ٘ن وجد ادٕٚع ادُٚؾئ أو افزائد أو ختِػ ؿدرة ادريد ادُٚؾئٜ ؾ٘ن اإلرادة اجلٚزمٜ ٓ تٍْذ 

حتك فق وجدت، وحْٔئذ يًِؿ أن إرادة اهلل ٍٕذت بّْع جريٚن هذه اإلرادة اجلٚزمٜ، ؾّنٔئٜ اهلل وٍٕٚذهٚ ذم 

وجف شْْل يٍّٓف افْٚس ويدرـقن مًٚدف، وؾٓؿ هٚتغ افَؤتغ ومهٚ وجقد ادقإع وختِػ افقجقد ٓ تَع إٓ ظذ 

افَدرة يًِّؽ إٔٚ ٍٕٚذ ؾًؾ إًٕٚين ذم افقجقد ٓ يٍع إٓ بًد ساع مع إرادة أخرى، ؾٚدقإع اخلٚرجٜٔ هل إرادات 

اصؾ مساـؿ، وافًُؾ ختِػ اإلرادة مًٚروٜ إلرادة افٍٚظؾ، ومٕٚع افَدرة إٕام هق افًجز، وهق يْنٖ مـ ـًؾ متق

ظـ افًٍؾ فقجقد إرادة أخرى، ؾدل هذا أن افًٍؾ اإلًٕٚين ذم افقجقد ٓ يٍع إٓ بٕٚتهٚر إرادة ظذ أخرى، 

ؾحرـٜ اإلًٕٚين هل ساع إرادات، وافقجقد ادٚدي ـام تَدم هق صْٚظٜ إرادة، ؾدل هذا ظذ أن احلٔٚة تهْع 

 بٚإلرادة اإلًٕٕٜٚٔ افٌٚفٌٜ.

هُذا يقوع اإلًٕٚين ذم ؿِٛ افقجقد، ؾُٔقن مٚ حئٚه مـ ظزة وذفٜ، ومـ ؽْك وؾَر، ومـ شًٚدة وصَٚوة إٕام   

﮵هق مـ داخِف٧ أي مـ إرادتف، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ﴿ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴾ .ھ 

افهحٔح يْنئ أمٚ ـٔػ تهْع إرادة افتٌٔر، ؾ٘ن اإلرادة يْنٗهٚ احلٛ وافٌٌض، ومهٚ يْنآن مـ افًِؿ، ؾٚفًِؿ   

ًٚ ؾٚشدًا وبٚفتٚيل  ًٚ، وبٚفتٚيل تتقجف اإلرادة فِْٚؾع احلََٔل دون افوٚر، أمٚ افًِؿ افٍٚشد ؾٕ٘ف يْنئ حٌ ًٚ صحٔح حٌ

تتقجف اإلرادة فِوٚر دون افْٚؾع، ـام أن افقجقد اخلٚرجل هق ساع إرادات، ؾ٘ن افقجقد اإلًٕٚين افداخع هق 

ًٚ ؾٚشدًا وُيدؾع بف ظِؿ ٕٚؾع وحٛ صحٔح، ساع ظِؿ وحٛ وهل ساع إرادات، ؾٚف ًِؿ افوٚر يْنئ حٌ

وافًُس صحٔح، وساع اإلرادات إول يًّك مْٚزظٜ إؿدار ومْف جٓٚد افٍُٚر وادرتديـ وادْٚؾَغ 

وافزٕٚدؿٜ، وافثٚين يًّك جمٚهدة افٍْس وافنٔىٚن. وهبذا افٌٔٚن يتٌغ ن مٚ هق داخع ٓ ؿّٜٔ فف ذم افقجقد 

 إن مل حيَؼ ظّاًل، ؾ٘ن ـٚن جمرد تهقر بٚضْل ٓ يْنئ إرادة جٚزمٜ حيهؾ هبٚ افًّؾ ؾ٘ن هذا ٓ أنثر فف ذم اإلًٕٚين

افتٌٔر وٓ ذم افقجقد اإلًٕٚين ؿط، ؾٚفذيـ يًًقن فِتٌٔر بّجرد تٌٔر تهقراهتؿ افٌٚضْٜٔ، أو بٕ٘نٚء أظامل 

ھ بٚفَرآن وافًْٜ، وأن احتجٚجٓؿ بَقفف تًٚػ﴿ داخِٜٔ فٔس ؾٔٓٚ ساع مع إرادة خٚرجٜٔ خمٚفٍٜ هؿ جٚهِقن

﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ﴾  ظذ مرادهؿ احتجٚج جٚهؾ بٚضؾ. ھ 
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يٌَك هْٚك بٔٚن دًْك افَدرة افالزمٜ، بٖهنٚ تتوّـ افًِؿ بًْـ افقجقد دًرؾٜ ادٗنثر وؽر ادٗنثر، إذ ٓبّد مـ شِقك 

ٹفف تًٚػ﴿افىريؼ افًْْل فتحهٔؾ رء أو فدؾًف، وهذا مٖخقذ مـ ؿق ٹ  ﴾  ؾ٘ن افًًل افذي حيَؼ ٹ 

ًٚ ـٚن  ًٚ ـٚن ٓبّد فف مـ دفٔؾ ذظل، وإن ـٚن ؿدري إنثر هق افذي يُقن ذم ادمٚه افقء، ؾ٘ن ـٚن ادىِقب ذظٔ

 ٓبّد فف مـ دفٔؾ ؿدري.

قب، وذم ؾٚفًِؿ ذم هذا افٌٚب ظِامن٧ ظِؿ ئّز بغ ادحٌقب ووده، وظِؿ يًرف بف افىريؼ ادقصؾ إػ ادحٌ  

 هذه أيٜ بٔٚن وجقد ساع احلٛ اإلًٕٚين بغ افدٕٔٚ وأخرة، وممٚ يتًٌف مـ تقجف اإلرادة إػ أحدمهٚ.

ومـ خهٚئص ظِؿ افَرآن إٔف ٓ يًّل جمرد تهقر ظِاًم، بؾ إن افًِؿ ذم افَرآن ٓ يُقن إٓ مع احلٛ وافٌٌض٧   

ًٚ بٚٔخرة، ـام أنثٌٝ خز أي افًِؿ افذي يْنٗ إرادة، ؾّثٌٝ خز أخرة دون ح ٌٓٚ ودون افًًل هلٚ ٓ يًّك ظٚد

ًٚ ـام ؿٚل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فٔٓقد ـام ؿٚفقا فف: ٕنٓد إٔؽ  -صدق افرشقل ومل يتًٌف ؾال يًّك مٗمْ

ٕٚع ؾٖظِؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن انثٌٚت اخلز دون اتٌٚظف د ((مٚ يًُّْؿ مـ اتٌٚظل)) -فرشقل اهلل، ؾَٚل هلؿ:

ًٚ وٓ يَٚل فهٚحٌف ظٚمل أو مٗمـ، وهذا بغ ذم آيٜ شقرة  حيقل مـ حتَؼ اإلرادة افتل حتَؼ افًّؾ ٓ يًّك إيامٕ

ہ ہ إظراف ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ۀ  ڻ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

﮺ ولو ہ ﮹  ﮸  ﮷  ﮵ ﮶  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

﮽ ظـ افًِؿ ؾٓق ـٖن مل  ﴾  ،ؾجًؾ اهلل وصػ ادْكف ظـ خز يهدؿف إػ وده إًالخًٚ ﮻ ﮼ 

﮽يًِّف﴿ ﮻ ﮼  ﮺  ﮹  ﮸  ۉ﴾  ،وفذفؽ ؿٚل تًٚػ﴿﮷  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴾  ۋ 

ؾٚفًِؿ ذم افَرآن هق افذي حيَؼ اإلرادة دون مٚ شقاه، ـام أن احلٛ إن وجدت حََٔتف ؾٕ٘ف ـذفؽ ـام ؿٚل 

ڄتًٚػ﴿ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴾ .ڦ 

ن وافًْٜ يتقزع هذا افقشط ذم ؾّٓف ذم افقشط اإلشالمل ادًٚس، وهق وارث فتهقرات بدظٜٔ دخِٜٔ ظذ افَرآ

فًْـ افتٌٔر، فُـ أخىر مٚ ذم هذا ادهٚب أن هذه اإلٕحراؾٚت تًْٛ ـِٓٚ فِؼيًٜ، ؾٖصحٚهبٚ يتديْقن هبٚ، 

وحغ يَٚرن بغ اإلًٕٚن افًْْل وإن ـٚن ؽر مًِؿ وذفؽ بًٌٛ مالحيتف وتٍُره ذم ظٚمل افنٓٚدة وبغ ادًِؿ 

واإلٕحراف بٚٔيٚت وإحٚديٞ ؾٕ٘ؽ دمد أن إول يهؾ دراده، وأمٚ أخر ؾٓق  افٌدظل وهق يتخٍك بٚفٌدظٜ
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ں  ظذ مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ ﴿ ں  ڱ  ڱ  ﴾  ،ؾٓق ؿد يهح حٌف وفُـ ٓ يهح ظِّف، وؿد يهح تهقره ڱ 

مـ  وؾُره وفُـ ٓ يهح حٌف، ؾٕٚول شٚع إػ ؽر جٓتف مع طْف إٔف شٍٚع إفٔف وهق اجلٚهؾ افٌدظل، وافثٚين هق

ًٚ ؾٕ٘ام هل ؾتٚت يرى بف  أوِف اهلل ظذ ظِؿ ؾٚتٌع هقاه ؾُٚن مـ ظِامء افًقء ئٌع ديْف بدٕٔٚ ؽره، ؾ٘ن ـٚن فف ديْ

ٿ ـام هيش افُِٛ فًِيؿ، وادًِؿ افَرآين افًْْل هق مـ صح حٌف وصح ظِّف، ؾٓق ظذ مٚ ؿٚهلل تًٚػ﴿ ٿ 

ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ .ٹ 

هداهٚ تْزل ذم مُٜ ادُرمٜ فتهْع ادًِؿ افهحٚيب افذي صْع أـز تٌٔر ذم افتٚريخ هذه أيٚت افًئّٜ ذم   

افٌؼي ـِف، ؾٓل بًثٝ إرادتف وحررهتٚ مـ ادقإع وخٚصٜ حٛ افدٕٔٚ وـراهٜٔ ادقت، وـٚن أظيؿ مٚ بًثٓٚ حٛ 

قد صْٚظتف، وأن ؾٚظِٜٔ اهلل وافدار أخرة، نثؿ اخلٔٚٓت وإوهٚم وأزبٚل افٌؼ، ؾٕٚىِؼ وهق يدرك أن افقج

أخر فـ تٗنثر إٓ إن ؽٚبٝ ؾٚظِٔتف، وأن ؾٚظِٔتف فـ تٗيت نثامرهٚ إٓ بٚدْٚزظٜ وادٌٚفٌٜ، ؾَٚم شقق افتداؾع، وبدأ 

 قوؿًٝ افقظقد اإلهلٜٔ.وهل تْحن أمٚمف، حتك حتَؼ مرادهاحلؼ ـنًٚع افْٓٚر يدؾع طِّٜ افِٔؾ، 

هق جمرد حز ظذ ورق، واإلًٕٚن واحلٔٚة فًٔٚ ـذفؽ وإن ـٚن خذا مْٓٚ، وفذفؽ ؾًِِٔؿ أن افٍُر بال حٛ إٕام   

ڻ وفًِٔؿ أن احلٛ بال ظِؿ صحٔح هق شًل بٚضؾ، بؾ هق إؾًٚد ذم إرض ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڻ  ڻ  ں 

ٹ﴾ ، وهْٚك مًٖفٜ تتًِؼ بًّّك ؿقفف تًٚػ﴿ڻ  ﴾  ؾٓذه ؿد دخؾ ؾٔٓٚ اجلٓؾ وافٌدظٜ ـذفؽ حتك ٿ 

آين، ؾٕ٘ف ـام يًِؿ أن افًٌٚدة ذم افُتٚب وافًْٜ هل ضٚظٜ اهلل، ومـ تٖمؾ افًٌٚدة افؼظٜٔ ؾٕ٘ف خرجٝ ظـ ادراد افَر

جيد أهنٚ جٚمًٜ فُِٔٚن اإلًٕٚين ـِٓـ وذفؽ ظذ جٓتغ٧ ظذ جٜٓ إٔف ؽًْٚن فف ؿقل وظّؾ ؾٚفًٌٚدة جٚمًٜ هلام، 

فقجقد أخر ـِف شقاء ـٚن إًٕٚين أو ؽر وظذ جٜٓ افقجقد اإلًٕٚين افًٚم ذم ظالؿتف مع ربف ومع ًٍٕف ومع ا

ۆ إًٕٚين، ؾٚفًٌٚدة حتٔط هبٚ ـِٓٚ وٓ خيرج مْٓٚ رء ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٹ﴾  ،ؾٓذا مًْك أول فَقفف تًٚػ﴿ۈ ﴾  ،أي إٔف ذم ؿقفف وظِّف مع ـؾ افقجقد مـ ؽٔٛ ٿ 

ٚين أخرى هل ذم حََٔتٓٚ صٚدرة مـ ادًْك إول، وصٓٚدتف إٕام يريد ادرء هبٚ حتَٔؼ افٍقز ذم أخرة، وهْٚك مً

مْٓٚ مٚ يتًِؼ بٚختٔٚر اإلرادة افؼظٜٔ ظذ خمٚفٍٓٚ مـ اإلرادات ـام تَدم ذم افٌٔٚن إوفـ ؾ٘ن اإلرادات افداخِٜٔ 
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حٚز حغ تتْٚزع ؾ٘ن ادٗمـ شٔختٚر مٚ حيَؼ افدار أخرة، وـذفؽ حغ تتهٚرع اإلرادات ذم اخلٚرج ؾ٘ن ادٗمـ يْ

 إػ افذي حيَؼ افْجٚة ذم أخرة

ؾِٔس إرادة أخرة هق افٍراغ ظـ حرـٜ افقجقد ادنٓقد ـام ييـ افًٌض، أو اهلروب مـ افتْٚزع افقاؿع ؾٔٓٚ، بؾ   

إٕف ٓ يتحَؼ افقصقل إػ افْجٚة وافٍقز بٚٔخرة إٓ ذم خقض ؽامر هذا افتْٚزع واإلٕحٔٚز إػ احلؼ ومداؾًٜ 

ًٚ جيٛ جمٚهدتف، وهبذا يتٌغ فؽ افٌٚضؾ، شقاء ـٚ ًٚ ذم افٍْس ممٚ يتقجٛ مداؾًتف أو ـٚن خٚرجٔ ن هذا افٌٚضؾ داخِٔ

ًٚ بٚفٌٌِٜ وافْك أو اإلبتالء وادحْٜ إٓ أهنٚ داخِٜ ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ٿ أن هذه ادْٚزظٜ وإن ـٕٚٝ حتَؼ أنثرًا وجقدي

 ﴾ . ٹ

ِحٜ فٍِْس وصٓقهتٚ إػ إرادة أخرة، وهق مًْك صحٔح وظٚمٜ وظٚظ افٔقم هيجقن ـثرًا ذم حتقيؾ مٚ هق مه  

ذم ظّقمف، فُـ ٓ يٌْٓقن إػ أن ترك مهِحٜ افديـ ومْٚزظٜ أظدائف، واإلٕنٌٚل ظْٓٚ بٚدًْك افًٚبؼ إٕام هق 

ٺ داخؾ ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 ٔخرة. ﴾  وٓ يْير إػ زظّف إٔف يريد هبذه افًٚجِٜ افدار اٿ 

ؾٚفزاظّقن أهنؿ ذم صٌؾ ذم أمر افدٕٔٚ مع ؿٔٚمٓؿ بٖداء حؼ مٚ مًٓؿ مْٓٚ أهنؿ يريدون أخرة هؿ واظّقن إن   

 ؾٚهتؿ مٚ هق أوجٛ ظِٔٓؿ ممٚ هق بغ أيدهيؿ، وهق حؼ افديـ افذي يْٚزظف إؽٔٚر ويًًقن إلبىٚفف.

ًٚ، وهق   ًٚ ظْد إوفغ، يروٕف ذم ـؾ شٌؾ  ؾحهقل ادْٚزظٜ بغ افًٚجِٜ وأخرة حؼ وفٔس ومه أمر ـٚن مًِقم

احلٔٚة، فُـ دٚ ؽٌِٝ إهقاء، وصٚر افْٚس إػ ترك أخرة، ؾ٘ن هٗٓء افقظٚظ ؿد حلَقهؿ إػ مٚ هؿ ظِٔف 

ًٚ، وفٔزوروا ظِٔٓؿ أهنؿ حيََقن ـذفؽ افدار أخرة وهذا مـ افتزوير واإلؾًٚد ذم ، مَّٔقن فٔجًِقا مٚ هؿ ؾٔف ديْ

، إذ افقاجٛ ظْد مٍسق افىرق أن يٌغ فِْٚس احلؼ وافٌٚضؾ فِٔٓؽ مـ هِؽ ظـ بْٜٔ وحئك مـ حّل ظـ إرض

بْٜٔ، ؾّـ ظّؾ ذم افدٕٔٚ وصٗوهنٚ وافديـ مْٚزع يىِٛ جٓده وإرادتف ؾٓق مريد فًِٚجِٜ حتك فق زظؿ إٔف يريد 

 وجف اهلل ذم دٕٔٚه.
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فدٕٔٚ بًّؾ أخرة ؾٓذا أمره بغ وادقاظظ ؾٔف ـثرة، ٕٕف داخؾ ذم ومـ ٕٚؾِٜ افَقل افتٌْٔف إػ جٓٚفٜ مـ أراد ا  

ڤ بٚب وجقب اإلخالص وهق ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ڤ  ٹ  ٹ   ﴾ ٹ 

وتٌَك مًٖفٜ افرد ظذ أظداء وراث افٌْقة، وهق زظّٓؿ أن شًل أهؾ اإليامن فِتُّغ وافْك هق شًل   

ؾّـ شًك فف ؾٓق شٍٚع فِدٕٔٚ بزظّٓؿ، وهذه هتّٜ فًِٚجِٜ، ٕن افتُّغ شِىٚن دٕٔقي، وصٖن مـ صٗوهنٚ، 

ی ی ی ؿِٔٝ ؿدياًم فألٌٕٔٚء ـام ؿٚل ؾرظقن وؿقمف دقشك وهٚرون ظِٔٓام افًالم﴿ ىئ ىئ ی 

حب خب مب ىب يئ جب  ڻ ﴾  وـذفؽ ؿٚل ؿقم ٕقح ظِٔف افًالم فف﴿جئ حئ مئ ىئ  ڻ 

ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ه ﴾  ،وؿد ظِؿ أن أتٌٚع إٌٕٔٚء إٕام يْكون ذم هذڻ 

ژ احلٔٚة افدٕٔٚ فرؽٌتٓؿ ذم أخرة، وزهدهؿ ذم افدٕٔٚ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ ک  ڑ  ڦ ﴾  وؿٚل تًٚػ﴿ژ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڦ ڄ ڄ  ەئ ﴾  وؿٚل شٌحٕٚف﴿ تڦ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   ﴾  ،ؾٚدٗمـ يًًك فِتُّغ ٕٕف ظّؾ مـ أظامل أخرة، ٓ إٔف ظّؾ مـ أظامل افًٚجِٜ،وئ 

ٹ وفذفؽ ٓ يهؾ إفٔف إٓ بًد ادحْٜ واإلبتالء، ؾُٔنػ ظـ صدؿف وإيامٕف، ؾُٔقن ؿقفف تًٚػ﴿ ٿ  ٿ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ردًا ظذ مـ طـ أن ظامل افًْؽ هل ؾَط افتل تتحَؼ هبٚ أخرة، بؾ ظِؿ مـ  ﴾ٹ 

 تًٚػ ـام ؿٚل افَرآن وافًْٜ أن أظيؿ إظامل ادقصِٜ فِجْٜ وافدار أخرة إٕام هق اجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل

ڱ تًٚػ﴿ ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ک  ک  ک 

ے ۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶ ﮷  ﮵  ﮴  ﮲ ﮳  ۓ

﴾  وهذه أيٚت إٕام ٕزفٝ ذم جٓٚد افىِٛ ٓ افدؾع، ٕهنٚ ٕزفٝ ذم ؽزوة تٌقك، وهل ؽزوة ظذ هذا  

 جلٓٚد منٓقرة تدل ظذ إٔف أظيؿ مـ صٔٚم افتىقع ومـ ؿٔٚم افِٔؾ.ادًْك ـام هق مًِقم، وأحٚديٞ ؾوٚئؾ ا
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ؾٓذه أيٚت مـ شقرة اإلهاء ٓ تًْل مٚ يٍّٓف أهؾ افتًٌد اجلٚهؾ مـ ترك أهؾ افسف ذم إؾًٚدهؿ واخلِقص  

وافْٓل ظـ  إػ افٍْس فتزـٔتٓٚ ـام يَقفقن، ؾ٘ن هذا جٓؾ بديـ اهلل تًٚػ، وترك اجلٓٚد افقاجٛ، وإمر بٚدًروف

ادُْر شٌٛ فًذاب اهلل تًٚػ ذم افدٕٔٚ وأخرة، وادًرض ظـ هذا افًٌٔؾ فـ يدرك مراده ذم بِقغ خر أخرة، 

 ٕٕف مل يًع هلٚ شًٔٓٚ، ؾ٘ن حتديد مًْك افًًل افؼظل فٔس فِْٚس وإٕام هق هلل وفرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ٻ  ٱظذ هدي مٚ تٌغ يُقن مًْك ؿقفف تًٚػ﴿   ٻ  ﴾  ظذ مًٚين مْٓٚ مـ يريد افدٕٔٚ بًّؾ أخرة، ٻ 

وظّؾ ظّؾ ذم افدٕٔٚ وصٗوهنٚ ومل يرد أخرة فًدم إيامٕف هبٚ أو فوًػ إيامٕف هبٚ، ومـ ترك واجٛ افديـ 

 ورضورتف إنًٌٚٓ بٚفدٕٔٚ حتك فق زظؿ إٔف يٗدي حؼ أخرة ذم ظِّف.

ٹ ويُقن حتَؼ مًْك ؿقفف تًٚػ﴿     ٿ  ادرء هق أن يريد بًِّف وجف اهلل، وأن يًًك هلٚ افًًل  ﴾  ذمٿ 

ڤ افهحٔح ٓ افٌدظل ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڤ  ٹ  ٹ  ﴾ ، وؿقل مـ اصسط ذط افًّؾ افًْْل ٹ 

فتحَؼ مًْك افًّؾ افهٚفح افذي حيَؼ إرادة أخرة ٓ يَتك ظذ مٚ هق ًُٕل بؾ هق صٚمؾ ٕمقر، مْٓٚ مٚ هق 

ط افًر وؾؼ افًْـ افتل تالئؿ افًّؾ ادراد، ـام تَدم مـ أن افًِؿ بٚفًْـ ذط ذم إمقر افًُْٜٔ، ومْٓٚ ذ

فٌِقغ ادراد، ـٚفًٚظل إػ احلٟ ؾٕ٘ف ٓبّد  فف مـ افتقجف افهحٔح دُٜ وإٓ ـٚن شًٔف ؾًٚدًا وبٚضاًل، وـذفؽ بَٜٔ 

 أمقر احلٔٚة افتل تتًِؼ بٚفديـ وؿوٚيٚه ـَؤٜ افتُّغ وافْك.

ڦ ﴿وؿقفف تًٚػ   ًٚ مـ ظٚمل افنٓٚدة ڤ ڦ  ﴾  ذفؽ ٕن افًٚظل فمخرة ؿد يريد أمرًا وجقدي

ؾٍٔقتف، ـٚدٓٚجر ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ، ؾٓذا ؿد يّقت ذم افىريؼ وٓ يدرك مراده، وـٚفًٚظل فِتُّغ وافْك ؾَد 

ڦ يًتنٓد ؿٌؾ أن يدرـف، ؾٍقات إمر افقجقدي ٓ يًْل ؾقات أجره وفذفؽ ؿٚل تًٚػ﴿ ڦ  ڤ 

 ﴾  أي هلؿ أجرهؿ افذي ٓ يٍقت حتك فق ؾٚهتؿ مرادهؿ.

چ وؿقفف تًٚػ﴿   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ ڦ 

ؾٓذا أمر هذا افقجقد وشْتف، ؾ٘ن ادرء وإمؿ إٕام حتهؾ مٚ تًًك إفٔف، ؾ٘ن تْٚزع افْٚس ظذ أمر ـٚن افٌٚفٛ ؾٔف   

جٓده وإرادتف، ؾخزائـ اهلل تًٚػ مؼظٜ فًِٚظل هق مـ حهؾ فف اددد افزائد ظـ ؽره، وافذي حتهِف بًًٔف و
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إفٔٓٚ دون اظتٌٚر فَوٚيٚ اإلظتَٚد وافتهقرات افٌٚضْٜٔ، وذفؽ ذم إمقر افقجقديٜ افتُقئْٜ، ؾال حمٚبٚة وفُْٓٚ 

 افًْـ.

تُّغ وهذه أيٜ ٓ تًْل أن ادٗمـ فف أخرة دون افدٕٔٚ، ؾٕ٘ف ؿد تَدم أن مـ إمقر افقجقديٜ ـٚفْك واف  

وافٌٌِٜ هل ظذ وجف مـ أمقر افدٕٔٚ، وهل ظذ وجف مـ أمقر أخرةن فُـ هذه أيٜ تًْل أن مـ شًك ٕمر 

 ؾًٖٔخذه، ومـ ٕٚزع ؽره بّدد زائد ظـ خهّف ؾًٌٌِٔف، ؾال يِقمـ أحد إٓ ًٍٕف.

ًٚ، هذا مع أن هذا افًىٚء مل يٗخ   ذ إٓ ب٘رادة جٚزمٜ وبَدرة وذم هذه أيٜ شّك مٚ يٖخذه ـؾ ؾريؼ ظىًٚء ربٕٚٔ

تٚمٜ، ومـ افَدرة افتٚمٜ إٔف أتٚه ظذ افقجف افًْْل افذي يٗخذ مْف، وهذا افًٍؾ اإلًٕٚين هق مـ حجٛ إدراك 

پافًىٚء اإلهلل ورؤيٜ يد اهلل وـرمف ظذ خَِف ممٚ يٗدي بف إػ افٍُر ـام ؿٚل ؿٚرون﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ﴾  ٻ 

 تُـ فتُقن إٓ بًىٚء إهلل، وـذفؽ افًِؿ مل يُـ فَٔع ذم ؿِٛ ادرء إٓ ،مع أن افَدرة افتل حهؾ هبٚ هذا إمر مل

چبتقؾٔؼ إهلل، فُـ ادحجقب مـ حجٌف اهلل ؾِؿ ير إٓ احلٔٚة افدٕٔٚ ـام ؿٚل تًٚػ﴿ چ  چ  ﴾  ،وـام ؿٚل چ 

ٹ تًٚػ﴿ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴾ .ٺ 

چ وؿقفف ﴿   چ  چ  چ  ٍع يُّـ فف حتهِٔف، وإٕام يدرك ﴾  دفٔؾ ظذ أن مراد اإلًٕٚن مٓام ظال وارتڃ 

هذا أصحٚب اإلرادات افًٚفٜٔ ذم صٗون احلٔٚة، ؾام ـٚن افْٚس يًدوٕف خًٔٚٓ ذم زمـ صٚر ظْد آخريـ حََٜٔ 

فتقجف إرادهتؿ فتحهِٔف، ؾٍتح هلؿ افًىٚء اإلهلل بَدر جٓدهؿ وآمٚهلؿ ذم افقصقل، وهذا بغ ذم صٗون افتُقيـ 

ًٚ مـ  وافَدر يراه افْٚس ويٌكوٕف، أمٚ ذم أمقر افديـ ؾُؿ مـ آمٚل ووظقد ـٕٚٝ ظْد افًٌض خًٔٚٓ أو رضب

إحالم افقامهٜ ؾام أن شًك هلٚ رجٚهلٚ حتك حتََٝ ووؿًٝ، ؾٍل مُٜ واحلهٚر وافتًذيٛ واخلقف وافتؤٔؼ 

ادؼق يًدهؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظد افهدق بٕٚمٚن ذم ـؾ جزيرة افًرب، وبٌِقغ هذا افديـ 

وادٌرب، وأن افًجؿ شٔدؾًقن فِّٗمْغ اجلزيٜ، وؿد ـٚن بحّد اهلل، وذم ؽزوة اخلْدق وافْٚس ذم خقف وصدة، 

 ورشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًدهؿ بٍتح ـنى وؿٔك وتٍْؼ أمقاهلام ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ وؿد ـٚن.

افهحٔح ٕحق ادراد، ؾحغ أراد افهٌِٔٔقن ؽزو  ووؿًٝ هذه أيٜ فُؾ ضٚئٍٜ تريد مرادهٚ وتًًك هلٚ افًًل  

بالد ادًِّغ، وهؿ جمرد صًقب مهٟ، وضقائػ متْٚسة، وـالب مًًقرة، فُـ تؿ هلؿ إمر وحتَؼ هلؿ ادراد، 
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وجٚؤوا حتك دخِقا بالد ادًِّغ وـٚن هلؿ مرادهؿ ؾٔٓٚ، ؾِام ٕٚزظٓؿ ادًِّقن، وؿٚمٝ شقق اجلٓٚد ؾداؾًقهؿ، 

 ًوٓؿ أن ضردهؿ حِؿ واهؿ، فُـ وؿع احلؼ وذهٛ صٖهنؿ ـٖمس افذاهٛ. ـٚن ذم طـ ب

نثؿ هٗٓء افٔٓقد وهؿ مـ هؿ ذم خَِٓؿ وؿِٜ ظددهؿ دٚ أرادوا أمرًا، وشُِقا فف مًٚفُف افَدريٜ صٚر افًِق،  

ًٚ مـ إيٚم افٍٚئتٜ أن شُٔقن هذا ٓشتَِك  ظذ ؿٍٚه وصٚر مـ أمٚمٓؿ ؽثًٚء ـٌثٚء افًٔؾ، وفق ؿٚل أحدهؿ يقم

ًٚ واشتٓزاًء بَقفف.  وحُ

وافًجٛ أن يرى افْٚس هٗٓء افَِٜ مـ افٔٓقد، ويًِّقن مٚ هؿ ؾٔف اخلِؼ افذي ٓ يَقم دًٚرك افٌٌِٜ وافْك   

نثؿ هؿ يًتٓزؤون بحِّٜ افقظقد افَرإٜٓٔ بٚفْك وافتُّغ، وظقدة دوفٜ اإلشالم وشِىٕٚف، وحََٜٔ أمرهؿ ؿقفف 

ۅتًٚػ﴿ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆ ۈ   ﴾ . ۆ 

ڀوؿقفف تًٚػ﴿   ڀ  پ  ﴾  ؾٕٚوػ منٔئٜ ادَدار وافثٕٜٚٔ منٔئٜ فٍِٚظؾ، ؾٚهلل ظز وجؾ يًَؿ مَدار مٚ پ 

يريد دـ يريد، ؾال يَع مَدار رء إٓ بّنٔئتف، وٓ يَع هذا ادَدار ٕحد إٓ بّنٔئٜ مْف أن يُقن فف، وهٚتٚن 

چ ادنٔئتٚن وّـ ؿقفف هْٚ﴿ چ  چ  چ  ې ػ﴿﴾  ،وهل ـَقفف تًٚڃ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ی  ىئ  ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې 

مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ﴾  ،ؾٓل منٔئتف ٓ ی 

 متْع إن وجد ذوضٓٚ.

ومـ تٖمؾ هذه أيٚت وشٔٚؿٓٚ ذم مٚ تَدم مـ أيٚت، ومٚ تَدم مـ وظقد اهلل فِّٗمْغ ظِؿ ه وؿقظٓٚ هْٚ،   

ام تَدم وذـر مرارًا ذم ؽر هذا ادقضـ هل أوامر ؿرإٜٓٔ، ؾٚفقظد بٚجلْٜ هل أمر فِّٗمْغ ؾ٘ن افقظقد افَرإٜٓٔ ـ

بًِقك ضريَٓٚ وافًًل هلٚ، ووظد افْك وافتُّغ هل أوامر ؿرإٜٓٔ بًِقك ضريَٓام وافًًل هلام، وتًِٔؼ هذه 

ـام ٌٕف مرارًا أن اإليامن ؿقل وظّؾ، وٓ افقظقد ظذ اإليامن يًْل أن اإليامن أمر ؿرآين، وهذا بغ، فُـ جيٛ افتٌْٔف 

ًٚ فًِْٜ، أي ؿد ظِؿ ارتٌٚضف افًْْل مع افْتٔجٜ وإٓ ـٚن هًٌٚء  ًٚ إٓ بٖن يُقن مقاؾَ يهح أن يُقن افًّؾ إيامٕٔ

 مْثقرًا. 
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  -إوٚءة:

فق شٖل شٚئؾ: ـٔػ تًتَٔؿ هذه افًْٜ مع مٚ تَدم مـ تدمر افَرى افُٚؾرة وافيٚدٜ، وهل ؿرى يًًك  -

أصحٚهبٚ فًِٚجِٜ، ويًًقن إفٔٓٚ بىريؼ شْْل، ومع ذفؽ حؼ ظِٔٓٚ اهلالك وافدمٚر ومل يتحَؼ هلٚ مٚ ؿٔؾ 

ڃذم هذه أيٜ﴿ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ ؟ڦ 

ًٚ ؾحًٛ، فُْٓٚ ـٕٔٚٚت ؿّٜٔٔ ـذفؽ،  -ؾٚجلقاب: ًٚ ؿدري ًٚ مٚدي اظِؿ أن إمؿ واحلوٚرات وافَرى فًٔٝ ـٕٔٚ

چي خيوع هلذه افًْٜ﴿ؾٚفًًل فتحهٔؾ افُٔٚن ادٚدي افَدر چ  چ  چ  ﴾  ،فُـ بَٚء هذه ڃ 

ًٚ هبذه افَدرات وافَقى ادٚديٜ وهق رــ مـ أرـٚن بَٚئٓٚ ظْد ادْٚزظٜ  إمؿ وهذه افُٕٔٚٚت فٔس مْقض

خٚصٜ، فُْٓٚ ـذفؽ حتتٚج فِدوام إػ رــ ؿّٔل مُغ حيَؼ افٌَٚء هلٚ، ؾٚإلًٕٚن هق ظْك احلوٚرات 

ن ادٚديٜ ادهٚحٌٜ، وهذا اإلًٕٚن بَّٔف وتهقراتف افتل تْنئ شِقـف دمٚه ًٍٕف وإمؿ، وهق أهؿ مـ إرـٚ

ودمٚه أمتف ودمٚه أخريـ ؿد يًِؽ افًِقك افهحٔح ؾٔدوم بَٚؤه أو يىقل وؿد يَك بَٚؤه ويَىع، ؾَٔؿ 

حًٚن اإلًٕٚن احلٚـّٜ فًِقـف ذم هذه احلوٚرات وإمؿ حتدد زوال حوٚرتف أو بَٚئٓٚ، ؾَٔؿ افًدل واإل

تَقي هذه إمؿ، وؿٔؿ افيِؿ وادْع تقهـ وتدمر هذه إمؿ، وفذفؽ ؾ٘ن إمؿ ؿد تنٚد ذم حليٜ إدؾٚظٓٚ 

بًٚمؾ افَقة ادٚديٜ فُـ بَٚءهٚ بًد ذفؽ مْقط بَّٔٓٚ اخلَِٜٔ، وفذفؽ دٚ ذـر اهلل إمؿ افًٚبَٜ ذـر مٚ ـٕٚٝ 

ي حتك بِغ صٖوه، فُْٓٚ ذهٌٝ بًد ذفؽ فٍقات ؿٔؿ افٌَٚء ظِٔف مـ افَقة ادٚديٜ، أي أهنٚ صٚدت ـٔٚهنٚ ادٚد

وئ وافدوام ـام ؿٚل تًٚػ ظـ ظٚد﴿ وئ ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ ۇئ  ﴾  ،ؾحهؾ هلام ؿقتٚن٧ ؿقة اإلصٚدة فٌِْٔٚن افداخع وؿقة افٌٌِٜ ظذ خهقمٓؿ، فُـ ۇئ 

ک د ـام ؿٚل تًٚػ﴿ؾٚهتؿ افًٚمؾ افَّٔل واخلَِل ؾُٚن مٚ ـٚن مـ أمرهؿ، وهذا ظْٔف مٚ حهؾ فثّق ک 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ 

ًٚ، ؾ٘هنٚ تْدؾع ذم افٌدايٚت بًٚمؾ افَقة ادٚديٜ، ڻ ًٚ واوح ﴾  ،ومـ تٖمؾ تٚريخ احلوٚرات جيد هذا بْٔ

ؾتنٚد وتًتَر نثؿ فٍقات ظٚمؾ بَٚئٓٚ وهق افَٔؿ تٌدأ ظقامؾ افًٍٚد تدب ؾٔٓٚ حتك يٖيت ؿدرهٚ، ؾال تًٚرض 

بؾ مهٚ حؼ، وهلام واؿع ٓ يتخِػ ذم افتٚريخ ـِف، وفذفؽ ؾ٘ن ظٚمٜ احلوٚرات اإلًٕٕٜٚٔ إٕام  بغ افًْتغ،
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جٚءهٚ اهلُِٜ مـ داخِٓٚ دٚ شٔىر ظِٔٓٚ ادسؾقن، وهؿ ابًد افْٚس ظـ اهلّؿ واإلرادات، بؾ هؿ أهؾ بىٚفٜ 

 ظـ هدي افٌْقة. وـًؾ، مع مٚ ذـر ظْٓؿ مـ اختٔٚراهتؿ ادًتّرة فَٔؿ افنٔىٚن وافًٍٚد بًٔداً 

ًٚ ـٌرًا ظذ افدظٚة وادجٚهديـ وافًٚمِغ، أن ادسؾغ وأهؾ    فُـ ممٚ حيزن افَِٛ ذم ظكٕٚ، وممٚ ينُؾ ظٌئ

افٌىٚفٜ إٕام يْنٗون ذم افىقر افثٚين أو افثٚفٞ ذم تٚريخ احلوٚرات، وذفؽ بًد اشتَرارهٚ وبِقغ ؿقهتٚ، إٓ أن 

وإمٜ مل تؼع بًد شِقك ضريؼ افتُّغ وبْٚء حوٚرهتٚ افذاهٌٜ، وهؿ أصد  أمتْٚ افٔقم ؿد شٔىر ظِٔٓٚ هٗٓء

ًٚ هلؿ ذم افقصقل فِّراد  افْٚس ظداوة حلِّٜ افقظقد افَرإٜٓٔ وأـثر افْٚس تًقيَ

وافَهد أن افسف مٕٚع مـ صًقد إمؿ، وـذفؽ هق مٕٚع مـ بَٚئٓٚ واشتَرارهٚ، وؾًٚده ذم تدمره فسإرادة   

مٚ ؽزي ؿقم ذم  ((مٚ ؿٔؾ  إرادة بَٚئٓٚ وتقاصِٓٚ ومـ ذفؽمؿ، ؾ٘ن ٕنٖت ؾ٘ن ؾًٚده ذم تدمرافتل تْنئ إ

، وهق ؿدر ٓزم فألمؿ واحلوٚرات حغ تْنٖ بَٔؿ جٚهِٜٔ، وفذفؽ ؾالبّد مـ حلقق ))ظَر دارهؿ إٓ ذفقا

 اهلالك اإلهلل هبٚ. 

افٌْقة ؾٓذا ٓ وجقد فف، وفـ يُقن، فُـ  أمٚ تهقر بَٚء إمؿ واحلوٚرات بٌر ؿٔؿ افٌٔٛ، وبٌر هدي  

زوال احلوٚرات وإن تؿ مـ داخِٓٚ بًٌٛ ؽٔٚب افَٔؿ وإرادة اإلٕدؾٚع بٚفسف إٓ أن شْٜ افتداؾع بقجقد 

ادْٚزع أمر ؿدري فتحَؼ افزوال احلََٔل، وهذا ذح ذم ؽر هذا ادقضـ، فُـ يُتٍك افَقل هْٚ بٚفتٌْٔف أن 

ادنٓقد، ؾال تًَط أمٜ إٓ وترنثٓٚ أخريـ وهذه افًْـ دظقة ربٕٜٚٔ ٕهؾ اإلشالم مـ افٍراغ ممْقع ذم افقجقد 

أجؾ أخذ زمٚم ادٌٚدرة، وحتَٔؼ افتداؾع ذم هذا افًٚمل ظذ أشٚس افَٔؿ٧ أي بغ إيامن وـٍر، وبغ أتٌٚع إٌٕٔٚء 

ٜٔ وؿقاظدهٚ ؾٓذا ٓ حيَؼ وبغ أظدائٓؿ، أمٚ أن ينٓر ادًِّقن إًٍٔٓؿ ذم افًٚمل ظذ أشٚس ؿٔؿ اجلٚهِ

افقرانثٜ ادَهقدة، وهبذا يتٌغ فؽ ؾًٚد افداخِغ ذم ؿٔؿ اجلٚهِٜٔ فتحَٔؼ مْٚؾع فسإشالن، أو مـ أجؾ حتَٔؼ 

حَقق هلؿ وٕؿقامٓؿ، إذ ٓبّد مـ محؾ رشٚفٜ افَرآن ودظقة إٌٕٔٚء مـ أجؾ مداؾًٜ اجلٚهِٜٔ بَٔؿ اإلشالم 

 وافتُّغ.فٔتحَؼ هلؿ وظقد افَرآن بٚفْك 

نثّؿ إن هذا يٌغ فؽ أن افتداؾع بغ إمؿ واحلوٚرات إٕام هق ظذ مًتقى افًٚمل وافُقن ـِف، وفذفؽ ٓبّد مـ 

مداؾًٜ وجمٚهدة تتقجف إػ افُٔٚن افقارث إلزافتف وحتَٔؼ ورانثٜ إيامٕٜٔ مُٚؾئٜ، وهذا افٌْٚء افٍْز وافًِّل 
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وشِؿ أتٌٚظف ذم مُٜ حغ ـٕٚٝ افقظقد بقرانثٜ افًرب وبخوقع  هق افذي إٔنٖ ظِٔف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف

 افًجؿ وحتَٔؼ آمـ ذم افًٚمل. 

أمٚ إٕنٚء ادًِؿ اهلزيؾ ذم ًٍٕف مـ خالل افًّؾ حتٝ شَػ اجلٚهِٜٔ، وإصالح افٍرع دون إصؾ، وجًؾ   

حيَؼ وظقد افَرآن، وفـ أظيؿ مهف حتَٔؼ مَهد مقوًل ٓ يْٚزع ؾٔف اجلٚهِٜٔ ادُّْٜ ؾ٘ن هذا ادًِؿ فـ 

 تتحَؼ بف ورانثٜ إرض، وفـ تٌْك بف أمٜ اإلشالم وٓ حوٚرتف.

بًد هذا افٌٔٚن افَرآين مـ مىِع افًقرة ذم ذـر جٌراؾٜٔ افدظقة، وبٔٚن مٚ شَٔع هلٚ مـ امتداد، نثؿ ذـر خٚمتٜ   

َف مـ مداؾًٜ ذم إرض افكاع مع ادًٍديـ ذم مُٚن شِىٚن افدظقة اجلديد ذم بالد افنٚم، ومٚ شٔتحَ

ِّؿ اهلل ظٌٔده مـ ؿقاظد وشْـ افتداؾع وافكاع، يُقن هذا افٌْٚء  ادٌٚرـٜ حقل ادًجد إؿل، نثؿ مٚ ظ

افًِّل وافٍْز ؿد أـّؾ حَِٜ تٚمٜ، مجع ؾٔٓٚ مٚ حيتٚجف ادًِؿ افهحٚيب فًِر ٕحق افقظقد، وفتحََٔٓٚ 

ٚئع افتل تهْع افتٚريخ، ؾ٘ذا وؿ إفٔٓٚ طرف اخلىٚب وهق افٌالء بىريَٜ شّْْٜٔ، ودمًِف ذم ؿِٛ احلٔٚة وافقؿ

واإلمتحٚن ذم أصد مراحِف، وبًد مًرة شْغ مل يُـ ؾٔٓٚ إٓ هذا ادًْك، وهق افهز وافَٔغ٧ صز ظذ واؿع 

 يوٌط حتك افْٓٚيٜ ذم حتَٔؼ إمل فٔتحَؼ اإلًُٕٚر، ويَغ ظذ وظد ؿٚدم ٓ تٌدو مْف أي بقادر تِقح ذم

 إؾؼ، بؾ هق جمرد افَٔغ ظذ ـالم افٌٔٛ.

بًد هذا ـِف تُقن افٍْس ادٗمْٜ ؿد اـتّؾ ؽذاؤهٚ وارتًٍٝ ظـ أمل افقاؿع افذي حئٚه صخص ادٗمـ ذم    

ًٍٕف وأهِف وحمٔىف افهٌر فًِٔؿ أن ؿؤتف وإن ـٕٚٝ مـ هْٚ تٌدأ فُْٓٚ أـز مـ ذفؽ، ؾٓل ؿؤٜ تنٌؾ 

ادالئُٜ، وؾقق ذفؽ ترؿٌٓٚ ظغ اهلل، وهل بًد ذفؽ أـز ذم وجقدهٚ افَٚدم، ٕهنٚ ظٚمل افٌٔٛ، وتتحدث هبٚ 

ؿؤٜ افقجقد اإلًٕٚين ـِف، وحغ يهْع افهحٚيب إول ٕكًا تدخؾ ؾٔف إرض ادٌٚرـٜ ذم شِىٚن 

ؼ افقظد ادًِّغ، ؾ٘ن خٍِٔتف ممـ يًر ظذ دربف ذم شِقك ضريؼ اإلتٌٚع واإلبتالء وادحْٜ هق افذي شٔحَ

افَٚدم ذم إزافٜ افًٍٚد افٌُر إول، وشتختؿ احلٔٚة بقرانثٓؿ بًد ذفؽ حغ تْزل ظِٔٓؿ رمحٜ اهلل ؾٔزيِقن مٚ 

شُٔقن مـ ظِق وؾًٚد آخر، وـٚ حتََٝ افقظقد فًِٚبَغ وصٚرت حَٚئؼ نثٚبتٜ ؾًتَع افقظقد افُٚمْٜ، 
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، وؽريٛ مٓٚن، ؾ٘ن حٚل أهؾ افٌربٜ افثٕٜٚٔ وحغ ؿرأ ادًِؿ افهحٚيب إول هذه افقظقد وهق خٚئػ مىٚرد

ًٚ أبقاب افقظقد، ﴿ ڄ فٔس بًٔدًا ظْٓؿ فُـ شَٔرظقن يقم ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ﴾ ڤ 

فَد تٌغ أن أظيؿ مٚ يٌْل ًٍٕٜٔ ادرء افَرآين إٕام هل افقظقد٧ وأول هذه افقظقد بًْٚء فًِؿ ادًِؿ ؤًٍٕتف هق   

قل اجلْٚن، نثؿ تٖيت افقظقد افتل دمري ذم تٚريخ اإليامن ومداؾًتف وظد افدار أخرة وبِقغ روقان اهلل ودخ

فٌِٚضؾ، وهل وظقد حيِّٓٚ ادًِؿ بىريَٜ شْْٜٔ، هق صٚحٌٓٚ، وهق افًٚظل هلٚ، وهق افذي حيَؼ أشٌٚهبٚ، 

 وهق افذي يٌٚفٛ خهقمٓٚ ذم ًٍٕف وخٚرجٓٚ.

ٚ وإن ختٍٝ وضٚفٝ فُـ افثٌٚت حتك هذه وظقد ترؾع مـ أول افىريؼ، وذم وؿٝ ادحـ، ويًِؿ أهِٓٚ أهن  

 ًٚ افْٓٚيٜ هق افذي خيرجٓٚ مـ ظٚمل افٌٔٛ إػ ظٚمل افنٓٚدة، وـِام اصتدت ادحـ وزادت آٓمٓٚ ـٚن هذا مٗذٕ

 أن افٌٚضؾ ؿد زاد أدف وزاد ختٌىف وهل مًٚمل حتَؼ افقظقد وحهقل بنٚئرهٚ.

ر اهلّؿ، وتَقي افهز، وحتَؼ افثٌٚت، ؾ٘ذا إوؿ إفٔٓٚ ؿّٜٔ افقظقد مع افٍٓؿ افًْْل أهنٚ تًٌٞ اإلرادة، وتث  

ؿقاظد وشْـ افقؿٚئع واحلقادث ـام تٌغ آيٚت افَرآن وهتدي إفٔٓٚ حْٔٓٚ يهٌح ادًِؿ ؾٚظاًل، وحٔٞ تُقن 

 افقظقد ظئّٜ متأل افقجقد ـِف يُقن أهِٓٚ صْٚع افتٚريخ وبْٚة أمٜ افقرانثٜ وافنٓٚدة.

ربٜ افثٕٜٚٔ هؿ افذيـ يريدون بْٚء احلٔٚة ـِٓٚ ظذ أشٚس افٌٔٛ، وظذ ؿقاظد هٗٓء افقراث ومزيِق افٌ  

افًٌقديٜ هلل، ومـ أجؾ ذفؽ ؾ٘هنؿ مع افقظقد افتل تثرهؿ وتًقؿٓؿ وتثٌتٓؿ وتهْع براجمٓؿ تهىٌغ 

 صخهٔتٓؿ ذم داخِٓٚ ووجقدهٚ بهٍٚت افًٌقديٜ واإلخٌٚت واإلٕٚبٜ، ؾُٕٚٝ هذه أيٚت افتٚفٜٔ.

ڱ ًٚػ﴿ؿقفف ت   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

﯀  ﮿  ﮾ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ے ۓ 

                               ﯁ 

ىئ مئ  حئ  جئ  ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ  ٻ ڭ  ٱ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ک چ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ې ې ى  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

مئ  حئ  جئ ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ ەئ 

مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ   ﴾ ىئ 

 أخرة وأن هلٚ شًٚة يًرون إفٔٓٚ ظذ وجف صحٔح، ومًٓؿ ذط اإليامن، ذع يٌغ بًد أن ذـر اهلل   

فِّٗمْغ إظامل افتل حتَؼ هلؿ وصػ افًًل افهحٔح ووصػ اإليامن ؾجٚءت هذه أيٚت اجلِِٜٔ، وؿد 

ـؾ تَدم ذم أيٚت افًٚبَٜ أن أخرة درجٚت، ؾٓل فًٔٝ درجٜ واحدة، وؾٔٓٚ ؾٚوؾ ومٍوقل، إذ فٔس 

ژ أهِٓٚ ذم مَٚم واحد ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڈ  ڈ  ڎ  ﴾  ؾ٘ن هذه أيٜ وإن ـٕٚٝ تٌغ ڎ 

ؾوؾ درجٚت أخرة ظذ درجٚت افدٕٔٚ، وأن افٍوؾ وافًىٚء ذم أخرة أـز مـ افٍوؾ وافًىٚء ذم 

ًٚ بَّدار شًٔٓؿ إفٔٓٚ،  افًٚجِٜ، إٓ أهنٚ ـذفؽ تٌغ أن أخرة درجٚت وأن أهِٓٚ يٍوؾ بًوٓؿ بًو

ؾجٚءت هذه أيٚت فتٌغ ضرق حتهٔؾ افدرجٚت، وضرق حتهٔؾ افًىٚء وافتْٚؾس ؾٔف، وهذا افتٍؤؾ ذم 

ڱبٔٚن إظامل افتل يتْٚؾس ؾٔٓٚ ادٗمْقن فتحهٔؾ افدرجٚت هق شْـ افَرآن ـام تَدم ﴿ ﴾  ،ؾام ڱ 

بغ مراتٛ أهِف ؾٔف، نثؿ مـ خر إٓ وبْٔف، وبغ مراتٌف، نثؿ بغ درجٜ اإلحًٚن ؾٔف، ومٚ مـ ذ إٓ وذـره و

 ؾهؾ مراتٛ افؼور ؾٔام بْٔٓٚ حتك يتحَؼ افٌٔٚن وحيهؾ اهلدى افذي أراده اهلل مـ ـالمف.

گ وؿقفف تًٚػ﴿    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴾  يٌغ أظيؿ ذور ومًٚيص افقجقد ڑ 

ہ اإلًٕٚين، وهق افؼ افذي ٓ يٌٍره اهلل تًٚػ ويٌٍر مٚ دوٕف ـام ذم شقرة افًْٚء مـ ؿقفف﴿ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴾  ،وهذه ادًهٜٔ ٓ يدرك أنثرهٚ ذم افقجقد إٓ أتٌٚع إٌٕٔٚء، ؾ٘ن دارد ہ 

احلوٚرات وإمؿ وإن أدرك أـثرهؿ أمهٜٔ افَٔؿ وإخالق وادٌٚدئ ذم بْٚء احلوٚرات وشَقضٓٚ إٓ أن 
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مؾ افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ بًٔدًا ظـ هٗٓء إـثر ٓ يذـرون ذ افؼك وأنثره ذم زوال هذه احلوٚرات، ومـ تٖ

افتقحٔد رأى أهنٚ ظروٜ فًٌِْٜٔ وفًِّٚومٜ، ؾٓل ٓ تُتًٛ نثٌٚهتٚ ومًٔٚريتٓٚ إٓ بٚرتٌٚضٓٚ بٚفتقحٔد، ؾَّٜٔ 

افًدل وإن ـٕٚٝ ممدوحٜ ذم ـؾ افًَقل إٓ أن أؾراد هذه افَّٜٔ ختتِػ مـ أمٜ إػ أمٜ، ؾٓل ظْد ادٓتديـ ظذ 

مًْك آخر، وؽٔٚب إؿرار افًٌد بحؼ اهلل ذم افًٌٚدة واإلخٌٚت واخلوقع مَدمٜ  مًْك، وظْد ادؼـغ ظذ

فقال مٍٚهٔؿ افَٔؿ ـِٓٚ، وفُـ مـ افتحٚيؾ افٌؼي أن تٌَك افنًٚرات افًٚمٜ ـام هل، نثؿ تتٌر مٍٚهّٔٓٚ 

افَٔؿ ادّدوحٜ بحًٛ اهلقى وافنٓقة وضٚئٍٜ ادأل وادسؾغ، ؾٕٚمؿ ظذ اختالف ضٌَٚهتٚ ٓ دمٚدل ذم أفٍٚظ 

 ًٚ ًٚ ـٌرًا ذم مٍٚهّٔٓٚ وتًٍرهٚ، ؾٚفتقحٔد هق مهدر مًٔٚريٜ افَٔؿ، وهق احلٚؾظ هلٚ نثٌٚت فُْٓٚ ختتِػ اختالؾ

 واشتَرارًا.

هذا ـِف ذم أنثر افتقحٔد ذم بْٜٔ ادجتًّٚت وإمؿ واحلوٚرات مـ جٜٓ ؿّٔٓٚ، فُـ أنثر افتقحٔد فٔس ؿٚسًا   

ۈئ ن ووظقده يٌغ آنثٚرًا أـثر وأظيؿ مـ ذفؽ ـٕٚنثر افٍْز ـَقفف تًٚػ﴿ظذ هذا ادًْك، بؾ افَرآ ۆئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ک ﴾  وؿقفف تًٚػ﴿ۈئ ېئ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ  گ  پ ﴾  ،ومْٓٚ افًىٚء اإلهلل بًٌٛ اإليامن ـَقفف تًٚػ﴿گ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ی ﴾  وـَقل اهلل ظـ ٕقح ظِٔف افًالم فَقمف﴿پ  ی  ی  ی 

مئ حئ  پ جئ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٺ ٱ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴾ ، ـام أن پ 

ًٚ إليامٕف وتقحٔده ؾ٘هنٚ حتَؼ آنثٚرهٚ  افتؼيًٚت افربٕٜٚٔ وافتل يِتزمٓٚ ادٗمـ ظذ جٜٓ إيامٕف، يقـقن ردهٚ َٕو

 افًئّٜ ذم ديّقمٜ إمؿ، ـؾ تؼيع بحًٌف وآنثٚره اخلٚصٜ ذم بٚبف.

ٗمْغ إٔف يذـرهٚ ظذ صٍٜ ٍٕل افؼك ، وظذ ومـ ضريَٜ افَرآن ذم بٔٚن اإليامن بٚهلل ظْد ذـره فهٍٚت اد  

ی هذه افهٌٜٔ جٚءت دظقة إٌٕٔٚء٧ ؾ٘ن اهلل مدح ادٗمْغ ذم شقرة ادٗمْغ بَقفف﴿ ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

جت حت  يب  ىب  مب  خب حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ ﴾  ، وؿٚل ظْٓؿ ذم شقرة جئ 

پ افٍرؿٚن﴿ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڦ ﴾  ،وهذه دظقة إٌٕٔٚء ؾ٘هنؿ ؿٚفقا ٕممٓؿ﴿ٱ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڦ  ،ذفؽ ٕن اإليامن ٓ يتحَؼ إٓ بٍْل افؼك، أي ٍٕل ظٌٚدة ؽر اهلل، ؾ٘ن إمؿ ؿد تًٌد اهلل   ﴾ڦ 
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ذم جٕٚٛ مـ جقإٛ حٔٚهتٚ فُْٓٚ تؼك بف ؽره ذم جقإٛ أخرى، وهذا ٓ حيَؼ افتقحٔد، وـؾ ؾًٚد مـ 

ؼع إٓ أن أهؾ افًك جٜٓ افتقحٔد هق ؾًٚد ذم بْٚء إمؿ ذم افًٚجِٜ وأخرة، وهذا مع بداهتف ذم اف

يُذبقن بف وٓ يَروٕف، ؾًّٔقن إًٍٔٓؿ أو ؽرهؿ مٗمْغ مع أهنؿ يَْوقن تقحٔد اهلل ذم جقإٛ ظدة مـ 

جقإٛ افًٌٚدات، ـَْوٓؿ فتقحٔد افتؼيع وافَوٚء، وَٕوٓؿ فتقحٔد افقٓء وافزاء، بؾ إن بًوٓؿ يَْض 

ٚنثٜ وافذبح وؽرهٚ، وفذفؽ ؾ٘ن اإليام ٓ يتحَؼ إٓ افتقحٔد ذم مٚ هق ظٌٚدة وًٕؽ جع ـٚفدظٚء واإلشتٌ

ڑ بتقحٔد اهلل، وهق ٓ يتحَؼ إٓ بٍْل افؼك ذم ـؾ صٌر وـٌر، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ هْٚ ذم اإلهاء﴿ ڑ 

گ گ  گ  ک  ک  ک  ﴾  واإلفف هق ادًٌقد، ومـ افًٌٚدة احلٛ وافٌٌض، واإلٕٚبٜ واإلخٌٚت ک 

ٓذه أظامل وأؿقال اإلًٕٚن، وهل صٚمِٜ حلرـٜ اإلًٕٚن افٌَِٜٔ وافًْؽ، واخلوقع وافٌَقل واإلؿرار، ؾ

وافًِٕٜٚٔ وافًِّٜٔ، ـذفؽ هل صٚمِٜ فُؾ أمقر احلٔٚة وتكؾٚت اإلًٕٚن ورؤاه، ؾٚدقحد مـ أشِؿ هلل تًٚػ 

 ذم ـؾ هذه اجلقإٛ، وادجتّع ادٗمـ هق مـ أشِؿ هلل ذم ـؾ ؿوٚيٚه وروابىف.

ًٚ فٌره ذم هذا  وحغ خيرج ادرء ويًٕٚد أي   جٕٚٛ مـ هذه اجلقإٛ ؾٕ٘ام خرج ظـ تًٌده هلل، وصٚر خٚوً

 اجلٕٚٛ افذي خرج مْف.

ٹ ذم هذه أيٜ بٔٚن ٕنثر افؼك ظذ مٚ تَدم مـ احلديٞ ظـ اإلرادات ذم ؿقفف تًٚػ﴿   ٿ  ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  گ ﴾  ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿٚل ؾٔٓٚ﴿ٹ  گ 

وافزاءة مـ افؼك حتَؼ إًٌٚث اإلرادات احلًْٜ ادّدوحٜ، وافتل ﴾  ،ذفؽ ٕن اإليامن وافتقحٔد گ 

حتَؼ أنثرهٚ ذم افقجقد اإلًٕٚين وذم افًٚجِٜ ادقظقدة، وود افتقحٔد وهق افؼك حيَؼ هذا إنثر افزء 

گ ادْٚؿض﴿ گ  ﴾  ،ؾٓق ٓ يًٌْٞ إلرادة حًْٜ ؿط، وادرء وإن ـٚن ٓ خيِق مـ إرادات ـام ؿٚل گ 

ېذم هذه افًقرة﴿اهلل تًٚػ  ې  ې  ۉ  أصدق  ((﴾  وـام ؿٚل رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿۉ 

إٓ أن ادَهقد هق ؿًقده ظـ اإلرادات احلًْٜ، ؾِذفؽ هق مذمقم خمذول، ؾٚفذم يَع  ))إشامء حٚرث ومهٚم

 ٕمريـ فًَقده ظـ اإلرادة احلًْٜ وإًٌٚنثف فًِٔئٚت، وخذٕٓف إٕام يُقن دقت إرادتف ظـ احلًْٚت.
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وافَرآن ـام هق مًِقم ٓ يقجد ؾٔف تُرار، ؾهٍٚت ادٗمْغ افتل جًِٓٚ اهلل مـ افًًل فمخرة ذم هذه   

گ افًقرة اؾتتحٝ هبذه أيٜ﴿ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڀ ﴾  واختتّٝ بَقفف﴿ڑ  ڀ  پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴾  ،ؾٕٚول تٌغ افٌدايٚت ذم اإلرادات، وافثٕٜٚٔ تٌغ اخلقاتٔؿ ذم ڀ 

 ه ضريَٜ ؿرإٜٓٔ يدرـٓٚ ادتٖمؾ ذم ـتٚب اهلل تًٚػ.افْٓٚيٚت، وهذ

ومـ هذه أيٜ يًِؿ ادٓتدي بٚفَرآن أن افتقحٔد هق بٚظٞ اإلرادات افهٚحلٜ، وأن ـؾ ؾًٚد يِحؼ أمٜ   

اإلشالم إٕام مرجًف إػ صقائٛ تهٔٛ هذا افٌٚظٞ، وفذفؽ ؾ٘ن افٌدايٜ فتحَٔؼ وال افٌربٜ افثٕٜٚٔ إٕام تُقن 

تل حََٝ افقظقد إوػ فِهحٚيب، ؾٚفتقحٔد أوًٓ، وذفؽ بٚفزاءة مـ افؼك وأهِف، ومًٚداهتؿ ذم بٚفٌدايٜ اف

اهلل، واإلفتَٚء بغ افْٚس ظذ أشٚس هذا ادَهد دون شقاه، وٓ يٌرٕؽ افٔقم صٔٚح افْٚس بُِّٜ افتقحٔد، 

ا ٓ يًْل تٍُرًا هلؿ، بؾ هق حُؿ ؾ٘هنؿ يَقفقهنٚ دون حتَٔؼ دًْٚهٚ، ودون اخلروج مـ طِامت اجلٚهِٜٔ، وهذ

بجِٓٓؿ دًْك هذه افُِّٜ افتل حتَؼ فهٚحٌٓٚ ٕقرًا خيرجف مـ افيِامت إػ افْقر، ومـ افوالفٜ إػ اهلدى، 

ومـ اخلروج مـ زمرة أهؾ اجلٚهِٜٔ إػ زمرة أهؾ اإليامن، وهل حتَؼ اإلًٌٕٚث ٕمٜ اإلشالم ذم بْٚء حوٚرهتٚ 

ِّٜ افًئّٜ، وفذفؽ ؾ٘ن مـ جقإٛ افكاع وافتداؾع افٔقم هق إظالن ضٚئٍٜ ووجقدهٚ ظذ وؾؼ هذه افُ

اإليامن أن جٓٚدهٚ هلل، وأن حٌٓٚ هلل ـام أن بٌوٓٚ هلل، أمٚ هٗٓء افذيـ ؿٌِقا بًَّٜ اجلٚهِٜٔ ودخِقا ذم ديْٓٚ 

اظالن جٓٚدهؿ  حغ أظِْقا أن افْزاع افٔقم هق ظذ مًٚين اجلٚهِٜٔ، ومٚ تَره مـ حَقق وؿٔؿ، ؾٔخجِقن

بٚشؿ اهلل، وأن مزؿتٓؿ مع أخريـ ظذ أشٚس اإليامن وافؼك ؾٓٗٓء فًٔقا هؿ أهؾ افقظقد افَٚدمٜ، وٓ 

هبؿ يتحَؼ زوال افٌربٜ، وفًٔقا هؿ بْٚة أمٜ اإلشالم وحوٚرتف، أمٚ ؾرحٓؿ، بام يىِؼ ظِٔٓؿ مـ أزٓم 

ٔىٚن ئَِٓٚ هلؿ فًَقضٓؿ ذم حٌٚئِف وحٌٚئؾ اجلٚهِٜٔ مـ صٍٚت اإلظتدال وافتًٚمح ؾٓذه مـ ؾتٚت افن

 جْده، ورى خهقمؽ ظْؽ يًْل إٔؽ ؾَدت ظقامؾ ؿقتؽ وتٍردك.

گؿقفف تًٚػ﴿   ﴾  دل ظذ أن اخلذٓن وهق ظدم إىالق اإلرادة أو اإلٕىالؿٜ ؽر ادقؾَٜ إػ گ 

ٕن ادًْك إول مَٚصدهٚ مذمقمٜ، وهذا مـ أظيؿ مٚ ذم افَرآن مـ ذم افًُؾ ومقت اإلرادة، ذفؽ 

فِخذٓن ذم هذه أيٜ هق افًَقد وظدم ٕنٚط اهلّٜ واإلرادة، ومـ ـٚن ـذفؽ ؾٓق مذمقم، وفذفؽ ؾام 
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يّدحف افًٌض مـ افٌىٚفٜ واخلّقل، وترك افًًل فقظقد افَرآن هق جٓؾ بديـ اهلل تًٚػ وأن ًٌٕتف فِؼيًٜ 

 ًٌٕٜ بٚضِٜ ٓ دمقز.

اخلذٓن هق واؿًف، ؾدل هذا ظذ أن افؼك ومٚ حيهؾ بف مـ مقت اإلرادة هذا مع أن افذم هق حُؿ احلٚل و  

ًٚ وفف صٍتف افتل تِٔؼ بف، ذفؽ ٕن ـثرًا مـ  فِهٚحلٚت أو إًٌٚنثٓٚ فًٍِٚد وافوالل حيَؼ حًٚٓ حََٔٔ

إحقال ؿد ختٍك ؾال تقصػ مـ أخريـ، وؿد يذم ادرء بام يّدح بف ذم احلََٜٔ فُـ متٚم اخلزي ظذ 

 دؼـغ أن يتحَؼ ؾٔٓؿ حٚل خمذول، ـام ان صٚرتف وصٍتف افذم. ا

ۀ وؿقفف تًٚػ﴿           ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ے ۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

                   ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﴾ ﮹   

يؿ حؼ جيٛ أن ئَّف هق حؼ اهلل، وأن فَد تَدم أن أظيؿ مٚ جيٛ ظذ ادرء إصالحف هق ظالؿتف مع اهلل، وأن أظ  

أظيؿ طِؿ يَع ذم افقجقد إٕام هق افؼك بٚهلل، نثؿ ـٚن بٔٚن نثٚين احلَقق، وهل ظالؿٜ ادرء بٖبقيف، ؾ٘ن اهلل ؿٙ 

ڳ بٖمره افؼظل أن ٓ تًٌد إٓ إيٚه، إذ حَف مَدم ظذ ـؾ حؼ، ؾٓق اخلٚفؼ وافرازق وادّٔٝ، وؿقفف شٌحٕٚف﴿

ڱ ڱ  ٺ ﴿﴾  بًد ؿقلڱ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾  ؾٔف ضرد وظُس، وهق ئٍد إحٚضٜ افُالم بىرؾٔف، مع پ 

ًٚ، وجِٜٓ هذا افٌٚب ذم زمْٕٚٚ ـثرون،  دٌد ؽر اهلل ذم مٚ يًّك ظٌٚدة ؾَإؾٚدة أن افتٖفٔف هق افتًٌد، ؾّـ ظ اختذه إهل

افقجقد، إذ فقٓمهٚ دٚ ـٚن إذ افتٖفٔف ظْدهؿ ٓ يُقن بٚظتَٚد افربقبٜٔ، نثؿ أمر شٌحٕٚف بز افقافديـ، ؾٓام شٌٛ 

 ادرء، وفذفؽ أمر ادرء بٚإلحًٚن إفٔٓام وخٚصٜ ظْد افُز حلٚجتٓام فِز وافًْٚيٜ، وؾقات ؿدرهتام ظذ ٍٕع إًٍٔٓام.

﴾ ، ـام هنك ظـ ؾًؾ افًقء وهق افْٓر، وؿٚفقا: أي ھ  ـام أن اهلل هنك ادرء أن يَقل هلام أؿؾ افًقء وهق ؿقل﴿  

ے قهٓام ردًا هلام، ذم هنل ظـ افَقل افزء وافًٍؾ افزء، نثّؿ أمر بٚفَقل احلًـ﴿َٕض افٔد ذم وج ے  ھ 

﴾ .ۓ  
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﮴ ـام أمر ب٘حًٚن افًٍؾ افٌَِل ـذفؽ، وفٔس حًـ افَقل وافًٍؾ ؾَط، بؾ ؿٚل شٌحٕٚف﴿   ﮳  ﮲ 

﮷ ﮶  ﴾  وهذا أمر ؿٌِل فف أنثره ظذ افًِقك دمٚهٓام، ؾ٘ن افرمحٜ خِؼ ؿٌِل تًٌٞ ظذ اإلحًٚن ﮵ 

افنٍَٜ وافرظٚيٜ.و  

﮽ نثّؿ أمر بٚفدظٚء هلام ذم ؿقفف تًٚػ﴿   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ۋ ﴾ ، وهذا ـِف مـ بٚب ؿقفف تًٚػ﴿﮸ 

ۉ ۉ  ۅ  ﴾  ؾ٘ن افقافديـ ؿد أحًْٚ فِّرء ذم صٌره حغ حٚجتف هلام، ؾٚجلزاء أن حيًـ ادرء ۅ 

 هلام ذم ـزمهٚ ظْد احلٚجٜ هلام. 

اء احلَقق بًد بْٚئف ظذ تقحٔد اهلل تًٚػ وهق متوّـ هلذا ادًْك وهق وبْٚء ًٍٕٜٔ ادًِؿ ظذ صُر ادًْؿ، وأد 

صُر اهلل ظذ ًّٕف وأداء حَف بتقحٔده هق بْٚء دٍٓقم افًدل ذم ؿقاظده آوػ، ؾ٘ن افيِؿ طِامت يقم افَٔٚمٜ، وٓ 

ضٚل افقؿٝ ظـ زمـ  تَع ورانثٜ إرض ودوام إمؿ إٓ بٚفًدل واإلحًٚن، ومُٚؾئٜ ادحًـ ظذ إحًٕٚف حتك فق

اإلحًٚن، ؾ٘ن احلٔٚة ٓ تَقم إٓ هبذا ادٍٓقم اإليامين افهٚفح، وهق افرمحٜ ظذ اخلِؼ وذـر مٚ ـٚن ادرء ظِٔف فًِٔؿ 

ۀ واجٌٚتف، وفذفؽ ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿٚل فِّٗمْغ دٚ أمرهؿ بٚفتٌغ ذم اجلٓٚد ذـرهؿ بام ـٕٚقا ظِٔف ؾَٚل شٌحٕٚف﴿

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﮴﮵ ۀ  ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے 

     ﯁  ﯀  ﮽ ﮾ ﮿  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶ 

﴾  ،وادرء ظْد افَقة جيٛ تذـره بام شٔٗول حٚفف، أو بام ـٚن ظِٔف حٚفف حتك ٓ يىٌك ويتُز، بؾ جيٛ أن  

﮷يتحَؼ ؾٔف ؿقفف تًٚػ﴿ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﴾  ،وهذا افذي حََف رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ ﮲ 

ًٚ، ؾ٘ن حٚفف ـٚن شّ ًٚ مـ اخلوقع فربف وافتقاوع فف، وهل صقرة حتَؼ واؿع افتًٌد افذي حيٌف اهلل دخؾ مُٜ ؾٚحت ت

 ذم خَِف.

ومٍٓقم اإلحًٚن وافرمحٜ فِقافديـ مٍٓقم صٚمؾ فِحٔٚة، ؾ٘ن إخالق ٓ تتجرأ إن ـٕٚٝ مُِٜ حََٜٔٔ ذم   

ًٚ أو شسًا حلٚجٜ، ؾّـ ـٚن ظٌدًا صٚـرًا ـٚن افنُر فف مُِٜ توىرد ذم ـؾ حٔٚتف  افٍْس، بخالف مٚ فق ـٕٚٝ ٍٕٚؿ

وشِقـف ـام ؿٚل رشقفْٚ  ،واإلحًٚن إػ أخريـ ٓ يتهقر وجقده ظذ  ((مـ مل ينُر افْٚس ٓ ينُر اهلل ))

مًْك حََٔل دون اإلحًٚن إػ افقافديـ، وـذفؽ افرمحٜ، وفذفؽ ؾ٘ن مـ أظيؿ مٚ يتهػ بف ادًِؿ افذي 
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رشقفْٚ يًتحؼ رمحٜ اهلل هق صٍٜ افرمحٜ ـام ؿٚل   وـذفؽ صٍٜ افًدل، ومهٚ أشٚس  ((افرامحقن يرمحٓؿ اهلل ))

بْٚء إمؿ مـ داخِٓٚ، ؾ٘ن افٌِْٜ إوػ فألمؿ هل اإلًٕٚن وأول مٚ تُّقن هلذه افٌِْٜ إٕام هل افًٚئِٜ، ؾ٘ن ـٚن هذا 

ًٚ، وإن م ًٚ أو مْٓٚرًا ـٚن ادجتّع جمتّع ذئٚب وـالب مًًقرة، يْٓش بًوٓؿ بًو ـ أظيؿ حروب افتُقن هن

خهقم هذه إمٜ ذم زمْٕٚٚ هق تدمر افًٚئِٜ وبْٚئٓٚ، وفذفؽ تَٚم ادٗمترات مـ أجؾ إجٚزة افزٕٚ وحتِٔؾ افًالؿٚت 

ادحرمٜ خٚرج افزواج، وإجٚزة بْٚء افًالؿٚت بال ظَد ذظل، حتك تْتٓل مٍٚهٔؿ احلالل واحلرام، ويًَط 

اإلفتزام بٚفؼع وافديـ، ؾال أب وٓ أم بٍّٓقمٓام افؼظل، بؾ  جدارمهٚ افٍْز ذم ادجتّع، وهق ضريؼ إلشَٚط

 تهٌح هذه ادهىِحٚت ظذ مٍٚهٔؿ جٚهِٜٔ جديدة.

وهذا افًَقط ذم مٍٓقم افًٚئِٜ ومٚ يستٔٛ ظِٔٓٚ مـ ؿٔؿ هق شٌٔؾ فًَقط ـؾ افَٔؿ، ؾًٌد أن ٕجحقا ذم إؿهٚء   

ظالؿٚت دوفٜٔ، افتٍقا إلشَٚضٓٚ مـ افٌْٚء اإلجتامظل، وهق مٍٓقم افًٌٚدة ذم افَٔؿ احلٚـّٜ مـ شٔٚشٜ وإؿتهٚد، و

افٔقم آخر جدار يًسف بف ذم ادجتًّٚت افتل ؿٚل ؾٔٓٚ إشالمٜٔ، ؾ٘ن افقء افقحٔد افٌٚؿل ؾٔف ٕقع صِٜ بٚحلُؿ 

افؼظل هق مٚ يًّك بَٕٚقن إحقال افنخهٜٔ، وفذفؽ تنتد ظِٔف احلروب حتك يْٓٚر، واهنٔٚره يًْل إتٓٚء 

ًٚ ظـ ادجتًّٚت، وإن بَل ؾٓق ـٌَٚء اشؿ إديٚن إخرى ذم ادجتًّٚت إخرى.ا شؿ اإلشالم ـِٔ  

واحلرب ظذ هذا اجلٕٚٛ هل ًٍٕٓٚ احلرب افتل وؿًٝ ظذ اجلقإٛ إخرى افًٚبَٜ، إذ يَقم ظِٔٓٚ مٍتقن   

مع مٚ يراؾَٓٚ مـ ٕنٚضٚت وٚفقن، وظامئؿ ؾٚشدة، وشٚشٜ مرتدون، وشحرة إظالم يًّقن زورًا بٚدٍُريـ، 

 أخرى رديٍٜ تًتٓزئ هبذه افَٔؿ وتٍْر مْٓٚ وتيٓرهٚ ظذ وجف ؿٌح مرذول.

وإتٓٚء مٍٓقم افًٚئِٜ ـام تٌْٔف ـِّٜ اهلل تًٚػ ابتداًء بٚفًَد افؼظل يًْل حتقل ادجتّع ـِف إػ مًقخ وهبٚئؿ ٓ   

ىىٚت ود إمٜ حتٝ بٚب ادهِحٜ بٍّٓقمٓٚ افٌّٓٔل تَٔؿ اظتٌٚرًا فَِٔؿ أبدًا، ؾًٔٓؾ بًد ذفؽ شقق ـؾ ادخ

 ادحُقم بٌرائز اجلْس وافنٓقة.

وفذفؽ ؾٍل هذه أيٚت مـ ؿرن أمره بٖن ٓ يًٌد إٓ إيٚهـ ؾِف إمر ـِف جؾ ذم ظاله، حٔٞ يُقن ادرء ظٌدًا فف   

مـ اتٔٚن أدق إفٍٚظ واحلرـٚت افتل ذم بٚضْف وطٚهره مع بر افقافديـ ظذ هذا افقجف اإلًٕٚين افرائع افذي يًّْف 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 127 

تٗذهيام يًْل أن إًٕٕٜٚٔ اإلًٕٚن ذم جقهره ووجقده ـُٚئـ ؾٚظؾ ٓ تتحَؼ إٓ بٚفًٌقديٜ هلل وبٚإلحًٚن إػ اخلِؼ 

 وافًدل ؾٔٓؿ، وٓ يتحَؼ هذا افًدل وهذا اإلحًٚن إٓ بٚفز بٚفقافديـ.

ط افَٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ وأظالهٚ بر افقافديـ إٕام بدأ بًَقط مٍٓقم وادتٖمؾ بقاؿع افٌؼيٜ افٔقم يرى أن ابتداء شَق  

نثٌٚت افَٔؿ وحتقهلٚ إػ ًٌٕٜٔ، وذفؽ مـ خالل ؽٌِٜ ؿٔؿ افنٓقة وافرؽٌٜ، واؿهٚء حؼ اهلل ذم افتؼيع وافًٌٚدة، 

 ؾِؿ يًد هْٚك مرجًٜٔ ظِقيٜ فٌِؼ، إٕام هؿ بام حيَؼ هلؿ افنٓقات وافًٚجِٜ.

﮽ ًِػ إن ؿقفف تًٚػ﴿ؿٚل بًض اف -مقؿيٜ:    ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ٿ ﴾  مًْقخ بَقفف تًٚػ﴿﮸  ٿ 

ٹ ٹ ڤ  ٹ  ٹ  ﴾  وؿد ذـر ذم ؽر هذا ادقضـ أن افًْخ ظْد افهحٚبٜ ريض اهلل ٿ 

ظْٓؿ وافتٚبًغ رمحٓؿ اهلل يىِؼ ظذ أمقر فًٔٝ هل افًْخ بًّْٚه اإلصىالحل ـام اشتَر ظِٔف افٍِظ ظْد 

رؾع حُؿ ذظل، وظْد افًٚبَغ ؿد يىِؼ ظذ افتخهٔص وتَٔٔد  -هق:إصقفٔغ، إذ افًْخ ظْد إصقفٔغ 

افًٚم، بؾ إن بًوٓؿ يىِؼ فٍظ افًْخ ظذ تٖويؾ افيٚهر، ـام ٕص ظذ ذفؽ ابـ حزم وابـ تّٜٔٔ، ووصع 

 ٜٜ ريض اهلل ظْٓؿ ـام ؿٚل ظـ مًٖفافىحٚوي ذم مهىِح افًْخ ؾجًؾ مْف طٓقر أمر بخالف مٚ ـٚن ظْد افهحٚب

، إذ ـٚن ظْدهؿ افتًجٔؾ ذم افيٓر، ؾ٘ذا أبرد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد طٓر بخالف مٚ ـٚن ظْدهؿ، براداإل

ًٚ، وأصٚر إفٔف ابـ تّٜٔٔ ذم رشٚفتف ذم أصقل افتًٍر ذم ظروف خلقاتٔؿ شقرة افٌَرة ظْد ذـر إٔقاع  وجًؾ هذا ًٕخ

ًٚ، وظْد احلٍْٜٔ يهٚر إفٔف  افًْخ، وافًْخ ظْد اجلّٓقر ٓ يهٚر إفٔف إٓ بًد افتىٌٔؼ٧ أي تقجٔف إدفٜ ب٘ظامهلٚ مً

ًٚ ـام ذم  ،ومـ تٖمؾ هذه أيٜ ظِؿ أن ضِٛ افرمحٜ أوشع مـ اإلشتٌٍٚر، وإن ـٚن اإلشتٌٍٚرمـ  (افتحرير)رأش

ضِٛ افرمحٜ، فُـ فٔس ـِٓٚن ؾدل ظذ أن أيٜ ؽر مًْقخٜ، إذ مـ ضِٛ افرمحٜ فِقافديـ إن ـٕٚٚ ـٚؾريـ 

ة هلام بٚإلشالم، وهذا ٓ خالف ذم جقازه بؾ اشتحٌٚبف.افدظق  

 

ؿقفف تًٚػ﴿                    ﯁  ﯀  ﴾ ﮿   

ًٚ ويريد بف    وهذا تًِٔؼ ظذ مْٚط افهالح، وهق مٚ ذم افٍْس وافَِٛ، ؾ٘ن افًّؾ ذم طٚهره ؿد يُقن صٚحل

ًٚ، وـذفؽ مٚ فق أخىٖ طٚهرًا بٌر ؿهد، و أراد بقافديف خرًا  صٚحٌف افؼ أو افْٜٔ ؾٚشدة ؾال يُقن صٚحٌف صٚحل
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ًٚ، ؾ٘ن مٚ ذم ًٍٕف تٌْئ ظـ صالحف، وهذا ـِف ذم مٚ خيىئ بف ادرء، أو مٚ هق حمتّؾ ذم  ًٚ حًْ ؾِؿ يَع ظْدمهٚ مقؿً

طٚهره فِقجٓغ، أمٚ مٚ تًغ ؾًٚده طٚهرًا ؾال حيُؿ إٓ ظذ ؾًٚد ًٍٕف، وؿد تَدم ذط صُر اهلل فًٌِد أن يًًك 

شًٔٓٚ، أي شٌِٔٓٚ افذي ذظف اهلل تًٚػ ذم ـتٚبف وظذ فًٚن رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، نثؿ إن شٌحٕٚف  فمخرة

ًٚ هلذا ادخىئ بَقفف﴿ وتًٚػ جًؾ خمرج    ﴾  ؾٕ٘ف فق أراد خرًا ؾجٚء ظذ ؽر مراد ؿٌِف  

هذا دـ أتك بٚدًٚيص ظذ أي وجف ؾِـ أن يتقب وئًد ؾًٍِف ظذ افقجف احلًـ ذم طٚهره ـام هق ذم ٕٔتف، وـذفؽ 

إٕام يىِؼ ظذ مـ ـٚن صٖٕف افهالح نثؿ حيهؾ مْف  -إوابغ–ـٚن ؾ٘ن افتقبٜ مٍتقحٜ فف، فُـ هذا افقصػ 

افٌٍِٜ ؾٔتذـر، أو حتهؾ مْف افزفٜ ؾٔتقب، وهق وصػ مدحل وـٍك بف ـذفؽ أن وصػ بف ابراهٔؿ اخلِٔؾ ظِٔف 

ڇافًالم ـام ؿٚل تًٚػ ظْف﴿ ڇ  چ  ﴾  ،وؿد ؿِٔٝ هذه أيٜ ذم مًرض جمٚدفتف ادالئُٜ ذم ؿقم ڇ  چ 

ڇ فقط ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴾  ،وفذفؽ ؾهالة افوحك ڇ

، وهق ،ومُٚهنٚ بغ افهٌح وافيٓر ((صالة إوابغ حغ ترمض افٍهٚل ))تًّك صالة إوابغ ـام ذم احلديٞ

وؿٝ ضقيؾ بغ ؾريوتغ، ـٚفٍرق بغ افًنٚء وافٍجر، ؾُٚن فِقؿٝ إول افوحك وفِقؿٝ افثٚين ؿٔٚم افِٔؾ 

 وافتٓجد.

دل ظذ تُرار ظقدهتؿ ورجقظٓؿ مـ افٌٍِٜ إػ افذـر، ومـ افًْٔٚن إػ  -إوابغ -وذـر هذا افقصػ هلؿ  

إن اهلل يًٌط يده بٚفِٔؾ  )) وفق حدث ـثرًا ـام ذم احلديٞافتذـر، ومـ ادًهٜٔ إػ افىٚظٜ،وهق تُرار حيٌف اهلل

.((فٔتقب مزء افْٓٚر ويًٌط يده بٚفْٓٚر فٔتقب مزء افِٔؾ حتك تىِع افنّس مـ مٌرهبٚ  

وذـر هذا افٌٚب مـ اإلٕٚبٜ ذم هذا افًٔٚق دٚ تَدم مـ دؿٜ جٕٚٛ افتًٚمؾ مع افقافديـ، ؾ٘ن مٚ أمر اهلل بف ظٌٚده ذم   

مؾ مًّٓٚ ـٚن ؾٔف صدة ادالحيٜ، إذ هنك ظـ أدٕك افُالم وإؾًٚل افتل تزء إفٔٓام، وهق جٕٚٛ ؤؼ ذم افتًٚ

احلٔٚة، ؿد خيىٗه ادرء وهق ٓ ينًر، خٚصٜ ظْد ـز افقافديـ ومٚ يُقن ظِٔف افٌُر مـ ؾرط احلًٚشٜٔ وادالحيٜ 

ٔٓؿ حلهقل افهالح وافَرب مـ اهلل تًٚػ.بًٌٛ اإلًُٕٚر واحلٚجٜ، ؾُٚن هذا افٌٚب رمحٜ بًٌٔده ذم شً  
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فق مل  ))ودفٝ هذه أيٜ ظذ أن افٌٍِٜ وافًْٔٚن وادًهٜٔ ٓ تْٚذم افهالح، بؾ إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل  

،فُـ افذي يٍْل افهالح هق ظدم اإلٕٚبٜ  ((تذٌٕقا فذهٛ اهلل بُؿ وٕتك بٖؿقام يذٌٕقن ؾًٔتٌٍرون ؾٌٍٔر اهلل هلؿ

تقبٜ، وأمٚ مـ ـٚن ذم اخلر وافىٚظٚت وترك ادًٚيص نثؿ وؿع مْف بًض افَٚذورات ؾٚشتٌٍر ؾٓذا هق افهالح.واف  

 

ڭ وؿقفف تًٚػ﴿ ڭ  ڭ  ڭ            ﴾  

ؾٓذه دوائر افًالؿٚت وافروابط متتد فٔنِّٓٚ ؾًؾ اإليامن، ذفؽ فتًتقظٛ افقجقد ـِف، ؾ٘ن وّراث   

َٕف بٚفَٔٚم إرض وأهؾ افقظقد وبْٚة إمؿ هل ًق ًَ ؿ وجقد إيامين حٚرض ذم افقجقد اإلًٕٚين ـِف، وهؿ َي

ًٚ، واهلل  حَف، وظذ وجف حيَؼ افًدل وافٍُٚيٜ وافدوام، ؾًٌد افقافديـ جٚء ذـر ذوي افَربك مجًٔ

ۆئ ؿٚل﴿ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ۈئ ەئ  ﴾  ،ؾٚفَرابٜ إمٚ بٚفًْٛ وإمٚ بٚدهٚهرة، وهل ۆئ 

 ـِٓٚ جيٛ مراظٚة اإلحًٚن إفٔٓٚ.

﴾  ٓ يًْل هبٚ مٚ اشتَر ذم اإلصالح مـ احلؼ افقاجٛ، بؾ يدخؾ ؾٔف اإلحًٚن، ؿقفف تًٚػ هْٚ﴿و  

ڭ وهق مٚ زاد ظـ احلؼ، ودفٔؾ هذا اإلختٔٚر ؿقفف تًٚػ﴿ ڭ  ﴾  ؾ٘ن هذا ؿٔد ٓ يدخؾ ظذ ڭ 

 ظِٔف وشِؿ احلَقق افقاجٌٜ ٕن افزيٚدة ظـ احلَقق افقاجٌٜ مًتحٌٜ ذم اجلِّٜ ـٖداء رشقل اهلل صذ اهلل

ًٚ ـٚن ظِٔف وزاد ؾقؿف، وفَقفف  ًٚ إذا اؿتٙ ))ديْ ًٚ إذا اصسى شّح ًٚ إذا بٚع شّح  ((رحؿ اهلل ظٌدًا شّح

﴾  هْٚ ٓ تَتك ظذ احلَقق، بؾ يدخؾ ؾٔٓٚ وافًامحٜ زيٚدة ظذ احلؼ، ؾدل هذا أن ـِّٜ﴿

 اإلحًٚن.

ڭ ئؿ مـ افز وترك ٕقاؿوف، ـٚن ؿقفف تًٚػ﴿ودٚ ـٚن إمر ذم بر افقافديـ ظذ ادًْك ادتَدم افً ڭ 

﴾  رادًا فِقهؿ أن أداء احلَقق فألؿربغ وادًٚـغ وأبْٚء افًٌٔؾ ظذ ادًْك إول، ؾ٘ن اإلشتٌراق ڭ 

وادٌٚفٌٜ ذم ترك اإلشٚءة فِقافديـ ٓ يذم بحٚل، فُـ اإلحًٚن إػ هٗٓء ؿد يٌِغ افتٌذير ادْٓل ظْف، نثّؿ 

ٍرق بغ افسك وإداء مع ـقهنام ظّؾ ظذ افهحٔح ظْد إصقفٔغ، ؾ٘ن افسك يَتيض إن هذا يٌغ اف

اإلجتْٚب ظذ وجف افتامم، وأمٚ إداء ؾ٘ن ادرء يًٍِف ظذ وجف اإلشتىٚظٜ وبال دمٚوز حلد افًدل ؾٔف، ـام 
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،ذفؽ ٕن افسك  ((إذا هنٔتُؿ ظـ أمر ؾٕٚتٓقا وإن أمرتُؿ بٖمر ؾٖتقا مْف مٚ اشتىًتؿ ))ؿٚل افٌْل 

أهقن مـ إداء، ؾٚفسك سف اإلرادة، بخالف إداء، وفذفؽ ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم احلديٞ 

ومٚ تَّرب إيّل ظٌدي بقء أحٛ إيّل ممٚ اؾسوتف ظِٔف، ومٚ يزال ظٌدي يتَرب إيّل بٚفْقاؾؾ حتك ))افَدد

ٌّف إػ اهلل تًٚػ، وفذفؽ ٓ يّدح ادرء بسك  ؾجًؾ أداء إمر أظيؿ مـ ترك افْٓل، وهق إحٛ ((أح

ادًهٜٔ ـام يّدح بًٍؾ افىٚظٜ، ؾال يَٚل ظـ افهٚفح: ٓ يزين وٓ ينق وٓ يؼب اخلّر، فُـ يَٚل: 

 صٚئؿ ذاـر ؿٚئؿ فِٔؾ جمٚهد ذم شٌٔؾ اهلل.

افٌْل صذ اهلل نثّؿ إن هذه أيٜ حجٜ دـ ؿٚل إن افزيٚدة ظـ إمقر تذم حتك فق ـٕٚٝ مـ جًْف، ؾ٘ن   

ظِٔف وشِؿ هنك ظـ أمقر هل ذم إصؾ مـ افىٚظٜ فُـ دٚ خرجٝ ظـ حد اإلظتدال ـٕٚٝ مذمقمٜ، 

وٓ جيقز اإلشتدٓل هلذا افتجٚوز بُقن أصِٓٚ مًتحٛ أو واجٛ، وهذا بٚب مًروف ذم ـتٛ أهؾ 

 افًِؿ، فُـ هْٚك جٓٚٓت فًٌض افٍرق ؾٔف، وهلؿ أتٌٚع ذم ـؾ زمٚن.

هْٚ أمر جيٛ مراظٚتف ذم هذا احلُؿ، وهق أن افتٌذير ٓ يُقن إٓ ظْد افزيٚدة ظـ احلٚجٜ، وظْد فُـ هٚ    

احلٚجٜ ؾ٘ن اإلٍٕٚق ٓ يُقن تٌذيرًا حتك فق اشتٌرق مٚل ادرء أو مٚل ؽره، ؾِق إٍٔؼ مٍْؼ ـؾ مٚفف ظذ 

رًا، بؾ هق أمر ممدوح وهق رجؾ حيتٚج هذا ادٚل أو إن حٚجتف تًتقظٌف وٓ تَٙ ؾ٘ن هذا ٓ يًّك تٌذي

مـ اإلحًٚن، ومثِف اإلٍٕٚق ظذ اجلٓٚد، ؾ٘ن إٍٚق ادٗمـ ـؾ مٚفف فِديـ ظْد اإلحتٔٚج فِجٓٚد وؽره 

أمر مؼوع حمٌقب ظْد اهلل، وٓ جيقز تًّٜٔ هذا تٌذيرًا، ؾ٘ن افتٌذير ظٌٞ، وهق إٍٚق بال ضٚئؾ شقى 

ًٚ بٚفُثرة وافَِٜ، وؿد يتًِؼ  إهالك ادٚل، وهذا فٔس مـ جًْف أبدًا٧ ؾِذفؽ ؾ٘ن افتٌذير ؿد يتًِؼ حْٔ

 ٌل محؾ افتٌذير ظذ مًْك واحد.ٌْي أخرى بام إٍٔؼ ظِٔف دون اظتٌٚر فُِثرة وافَِٜ، ؾال

فُـ إٍٚق ادٚل ذم ادًٚيص هؾ يًّك تٌذيرًا؟! ؾٚجلقاب أن افتٌذير يىِؼ ذم إصؾ ظام ٓ ضٚئؾ حتتف   

يَٚبؾ افٌِق ذم افٍِظ، ؾٚإلهاف وافتٌذير ذم ادٚل وافٌِق ذم افُالم، وـام  شقى افًٌٞ واإلوٚظٜ، وهق

ڳ أن افٌِق يىِؼ ذم ادًهٜٔ ـذفؽ ـَقفف تًٚػ﴿ گ  گ  گ  ﴾  ؾ٘ن شٌٛ ٕزوهلٚ يدل ظذ گ 

أن افٌِق هْٚ مًهٜٔ، ؾُذفؽ يىِؼ افتٌذير ظام إٍٔؼ ظذ ادًٚيص، فُـ هذا مـ اشتًامل افٍِظ ظذ بًض 

ؾٔف مـ مًْك، ؾ٘ن اإلٍٕٚق ذم ادًهٜٔ يَع ؾٔف أمقر٧ مْٓٚ جْٚبٜ اإلنثؿ، ومْٓٚ ذهٚب مٚ يٗمؾ  وجقه مٚ يَع
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ذم اإلٍٕٚق ظٚدة مٚ فق إٍَٔٝ ذم بٚهبٚ، وهذا ؾٚتف بٍٕٚٚؿف ذم ادًهٜٔ، ؾُٚن هذا ادًْك داخاًل ذم مًْك 

 ل ذم ادًهٜٔ تٌذيرًا. افتٌذير، أي ؾقات ادَهد احلًـ ذم اإلٍٕٚق، ؾٌذفؽ يُّـ تًّٜٔ إٍٕٚق ادٚ

 

مئ وؿقفف تًٚػ﴿  حئ  جئ  ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ   ﴾ ۇ 

إن مـ ؿقاظد افؼع افتل تٌْك ظِٔٓٚ إحُٚم هق خمٚفٍٜ افنٔىٚن، وافذي هق إمٚم افؼ ذم افقجقد   

اإلًٕٚين، وخمٚفٍٜ افنٔىٚن ظِٜ مـ ظِؾ إحُٚم، وٍٕٚة احلُّٜ ظـ إمر اإلهلل يٗوفقن مثؾ هذه أيٜ 

ٓ تريض، ذفؽ فزظّٓؿ أن إمر اإلهلل إن وؿع فٌرض دل ظذ اإلشتُامل واحلٚجٜ، واهلل  ظذ وجقه

بريء مْٓام، وهذا افذي ؿٚفقه هق أشٚس والل ٍٕٚة افهٍٚت، إذ يَقفقن إن ـقن افهٍٚت ؽر افذات 

ل ظغ يًْل أن افذات مٍتَرة إػ ؽرهٚ، وهذا ممتْع، فُامل افذات ظذ ؿقهلؿ، وفذفؽ جًِقا افهٍٚت ه

افذات، وهذا ٍٕل فِهٍٚت، وتًىٔؾ إمر اإلهلل ظـ احلُّٜ جًِٓؿ جيقزون إمر ووده ذم ذع اهلل، 

ًٚ فألمر إٕام نثؿ فف صٍٜ احلًـ بًد إمر، ؾِق أمر اهلل بٚفيِؿ وافُذب ظْدهؿ  ًٚ ذاتٔ ؾٚحلًـ فٔس وصٍ

 فُٚن هلٚ صٍٜ احلًـ، وتهقر هذا افَقل يٌْل ظـ رده.

ر اهلل ظٌٚده ظـ افتٌذير بُقن هذا افًٍؾ مـ ظّؾ افنٔىٕٚـ وؾٚظِف هق أخق افنٔىٚن،  ؾٍل هذه أيٜ   ٍّ ٕ

ۋ ٕن افهالت تُقن بٚفًْٛ ـام تُقن بٚدنٚـِٜ ـام ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ ٴۇ  ﴾  ،ؾٚدرء يُقن ۈ 

ًٚ بٚؿراؾف ؾًؾ افنٔىٚن ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ ادٚر بغ يدي ادهع إٕف صٔ ىٚن وأمر صٔىٕٚ

بَّٚتِتف، ووجف اجلّع بغ ادٌذر وافنٔىٚن مـ وجقه مْٓٚ أن ادٌذر ـٚؾر بٚفًّْٜ، إذ أن حَٓٚ أن يوًٓٚ 

مقوًٓٚ وهق فٔس ـذفؽ، وصٖن ادٌذر ظدم احلّد ظذ افًْؿ، إذ ـٔػ حيّد اهلل ظذ أمر ؿد ووًف ظذ 

واظتٔٚده ظذ أمر جرى ظِٔف ؿٌؾ احلٚجٜ يدؾف ؽر وجٓف، نثّؿ ذم افًٚؿٌٜ، ؾ٘ن ادٌذر مآفف افٍراغ وافٍٚؿٜن 

ہ ٓجتْٚء ادٚل مـ ـؾ وجف بال وٚبط احلؾ واحلرمٜ، وادًٚيص بريد افٍُر ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ہ  ۀ 

ۓ ۓ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴾ .ہ 
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وؿد تَدم  ذم افًقرة حٚل ادسؾغ، وأجذ صٍٜ فِسف هل افتٌذير ظذ افنٓقات وادِذات، وافتْٚؾس   

دٚل ظذ جٜٓ افريٚء وافًًّٜ وضِٛ افهٔٝ، وهٗٓء صٍتٓؿ ظْد اخلىٚب افؼظل مًروؾٜ ذم إظىٚء ا

 ـام تَدم ذم بٚبف.

وفذفؽ مْع اهلل أصحٚب اجلد وادٚل مـ مَٚربٜ صٍٜ ادسؾغ بًّْٓؿ مـ أشٌٚهبٚ وهق افتٌذير، وافتل   

ًٚ فِنٔٚضغ، واهلل يَقل﴿ مئ دمًِٓؿ إخقإ حئ  جئ   ﴾ .ۋ 

ودمٚوزمهٚ يٗدي إػ افؼ بؾ  ،ل جيٛ مراظٚة حده مَدارًا وحُامً فؽ أن افًٍؾ افؼظ وهذه أيٜ تٌغ  

إػ افٍُر، أمٚ دمٚوز ادَدار ؾٌغ مـ أيٜ، وأمٚ دمٚوز احلُؿ ـّـ تندد ذم ادًتحٛ تندد افقاجٛ، أو 

ًؾ أحدـؿ ٓ جي))أن جيًؾ ادٌٚح ذم مْزفٜ ادًتحٛ أو افقاجٛ ومْف ؿقل ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف: 

ًٚ ظِٔف أن ٓ يْكف إٓ ظـ ئّْف فَد رأيٝ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  ًٚ مـ صالتف، يرى أن حَ فِنٔىٚن صٔئ

وـذفؽ روي ظـ إٔس ريض اهلل ظْف ظٌٔف ظذ مـ يتقخك أو مـ يًّد  ((وشِؿ ـثرًا يْكف ظـ يًٚره

 اإلٍٕتٚل ظـ ئّْف.

ًٚ، واحلديٞ ظـ افتٌذير وأنثره ذم ادجتًّٚت وإ    ًٚ ضٚؽٔ ًٚ اجتامظٔ مؿ إٕام تنتد آنثٚره حغ يهٌح شِقـ

وتٍٚخرًا بغ افْٚس، ؾٓق اذهٚب دَدرات هذه ادجتًّٚت ذم افساب وافٍٚشد، وهق دال ظذ صذوذ 

افٍىرة وافًِقك، ـام هق دال ظذ مرض ذم افَٔؿ وتَديرات افًَقل، واوىراده ذم أمٜ مـ إمؿ يًْل 

اهلدم، ومـ مهؿ مـ ادًٚيل إػ هبّٜٔٔ افتْٚؾس ادذمقم، وهذه خهٚل جمتّع  سف اهلّؿ مـ افٌْٚء إػ

ذاهٛ ٓ ؿقام فف، وؾًٚده يًقد ظذ أمريـ٧ ظذ وجقدهٚ ادٚدي ووجقدهٚ افَّٔل، ؾٓل خمتِٜ ذم ؿّٔٓٚ 

 ومًٍدة دَدراهتٚ.

ظـ اشتحَٚق احلٔٚة ومحِٜ هذه افٍْقس وادامرشٚت هؿ ذم افقجقد أضٍٚل وصٌٚر، وهٗٓء أبًد افْٚس   

 وادْٚؾًٜ ؾٔٓٚ، وفٔس هلؿ ذم ظٚمل افتداؾع أي مْزفٜ شقى مْزفٜ افٌثٚء.

هنٚيٜ هؿ اإلًٕٚن ـام تذـر شقرة إظراف هق افُنػ ظـ شقأة اإلًٕٚن، وهل شقءات متًددة، مْٓٚ   

قط ذم حٌٚئؾ مٚ هق ذم رؽٌتف افٌريزيٜ فِجْس، ومْٓٚ مٚ هق فِىًٚم، وأخرى فِخِقد وادِؽ، وأظيؿ شَ

گافنٔىٚن أن تتُنػ هذه افًقرات ـام ؿٚل تًٚػ﴿ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ 
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴾  وـنػ افًقأة يًْل ؿدرة افنٔىٚن ظذ شقق اإلًٕٚن مـ گ 

خالهلٚ، وترؾع ادرء ظـ هذه افنٓقة يًْل ؿىع حٌٚئؾ افنٔىٚن مـ شقؿف هبٚ، وافتٌذير هق مـ أؿقى 

ن افتٌذير وًػ أمٚم افنٓقات، وإُنٚف هلذا افوًػ، وذفؽ ـقاصػ هذه افًقرات وافًقءات، ٕ

هق حٌؾ مـ حٌٚئؾ افنٔىٚن فًقق اإلًٕٚن إػ مَٚصده، وؿد ـٚن افتٌذير وافٌذخ افذي مٚرشتف 

ًٚ فِديقن افتل ـنٍٝ إمٜ أمٚم أظدائٓٚ ؾٌٕٚىحٝ وذفٝ أمٚم مىٚفٌٓٚ ؾحؼ  حُقمٚت وشالضغ شٌٌ

ہ ؿقفف تًٚػ﴿ ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ  َد ظِؿ أن هذه افديقن ـٕٚٝ مـ أؿقى ﴾  ،وفڻ 

ظقامؾ تٌٔر افؼع ذم افدوفٜ افرومٜٔ مـ بْل ظثامن، إذ أجزوا ظذ ووع دشٚتر وتؼيًٚت ختدم 

 مَٚصد اظدائٓؿ ذم تقحٔد إمٜ، ؾًٓؾ بًد ذفؽ ؿًِٓؿ مـ وجقدهؿ احلوٚري ادداؾع.

ذي حيَؼ أههٚ ذم ؿٌوٜ أظدائٓٚ، ؾٓؿ ظقان وهذا افتٌذير افٔقم ذم اإلٍٕٚق ذم ضٌَٚت إمٜ ـِٓٚ هق اف  

أهاء ٓ بًٌٛ َٕص مٚ حيَؼ افٍُٚف ذم افىًٚم وافٌِٚس وادًُـ، فُْٓؿ أهاء فِسف وافتٌذير 

واإلهاف ظذ مٚ هق ؾقق افتحًْٔٚت، بؾ إن مل يُـ ذم ادًٚيص، ؾٚداليغ تٍْؼ ظذ مٚ خيجؾ ادرء ذـره، 

 فتل جيٛ أن تراظك ظْد بحٞ حُؿ اجلٓٚد ودؾع افهٚئؾ.وهذا ظْد بًوٓؿ مـ مهٚفح إمٜ ا

ًٚ تِحؼ آنثٚره ظذ امرء دون جتّع، بؾ هق جرنثقمٜ ذ تهٔٛ إمٜ مجًٔٓٚ،  ًٚ ؾردي ؾٚفتٌذير فٔس شِقـ

وتًىِٓٚ ظـ حُّٜ وجقدهٚ ذم افنٓٚدة ظذ اخلِؼ وإؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ، وأصد مٚ تُقن آنثٚره حغ يُقن 

ِّٜٔ، ومـ رأى فٌٚس هٚتغ افىٚئٍتغ، ومٚ ظِٔف أمر بٔقهتؿ وريٚصٓؿ، ومٚ ذم ؿٔٚدهتٚ افًِّٜٔ وافً

يتذاـرون بف مـ افتْٚؾس ظذ زهرة افدٕٔٚ وزيْتٓٚ ظِؿ مَٚم هذه إمٜ افٔقم، وأن افٍْٚء هبٚ أوػ، وفقٓ 

ذير ذم وجقد ظهٚبٜ احلؼ، وضٚئٍٜ افْك مـ ادجٚهديـ دٚ ـٚن هلذه إمٜ وجقد وٓ ذـر. وحمّهؾ افتٌ

إمؿ أن يتحقل اؿتهٚدهٚ مـ مْتٟ مثّر، تًتٌْل إمٜ بام ظْدهٚ ظـ ؽرهٚ، ؾتخرج مـ افتًٌٜٔ 

واإلَٕٔٚد، ومتتْع ظـ إه واإلذٓل إػ اؿتهٚد ريًل زبقين ضٍٔع حئؾ ادجتّع إػ هبٚئؿ متًٜ، 

، وؾراغ ؿّٔل، ـذفؽ جيًؾ ومتْٚؾًغ ظذ اديٚهر اخلٚدظٜ، ؾّع مٚ حيَؼ هذا افقاؿع مـ خقاء إًٕٚين

ًٚ فٌرهٚ ذم ضًٚمٓٚ وذاهبٚ وؿقهتٚ، ؾتٗه وختوع وتٌٚد، وهذا ذم ادجتًّٚت  حٚفٜ اجلتّع وإمٜ رهْٔ
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افتل ٓ حتّؾ افرشٚفٜن وفٔس مـ مَٚصدهٚ افنٓٚدة ظذ اخلِؼ، ؾُٔػ إذا هى هذا ادرض ذم إمٜ 

 افًدل وافَٔؿ؟! ادًِّٜ، وهل افتل أخرجٝ فِْٚس فتَٔؿ ؾٔٓؿ احلؼ و

ًٚ مـ إخقإف    وفذفؽ ؾ٘ن افتٌذير دمٚر فَِٔؿ، وهق وشِٜٔ افنٔىٚن جلًؾ إمٜ افتل تتٌِس بف ؿريْٜ فف وأخ

ينٚـِف ويًّؾ ظِّف ذم اؾًٚد إرض، وهذا ادًْك مـ أخقة افنٔىٚن وهق اإلؾًٚد ذم إرض، ؾ٘ن 

 ًٚدهٚ إػ أخريـ.ادٌذر ٓ يَتك ذه ظذ ًٍٕف بؾ هق جرنثقمٜ ذ يتًدى ؾ

 

ؾٚفتٌذير واإلهاف هق ظْقان إمؿ افذاهٌٜ، ومـ تٖمؾ تٚريخ احلوٚرات ظِؿ هذا حؼ افَٔغ، ؾٕ٘ف مٚ مـ أمٜ 

ذهٌٝ وبٚدت إٓ ـٕٚٝ ؿٔٚدهتٚ تًٔش ذم أؿل حٚٓت هذا ادَٚم افَذر، وفقٓ خقف اإلضٚفٜ فذـرت فؽ أمثًٚٓ 

ذم أؿل حٚٓت هذا ادَٚم افَذر، وفقٓ خقف اإلضٚفٜ فذـرت فؽ أمثًٚٓ مـ هذا إمر، فُـ تٍُر ؿٔٚدهتٚ تًٔش 

مـ هذا إمر، فُـ تٍُر بام آل إفٔف حُٚم افىقائػ ذم إٕدفس، واؿرأ أصًٚر مٚ يَقفف أهِٓٚ تًِؿ أن دوفٜ 

 اإلشالم هْٚك مٚ أبٚدهٚ أمر ـام أبٚدهٚ هذا ادرض اخلىر.

نٚيخ يّدحقن بًض ضقاؽٔٝ احلُؿ بام حيََقن فنًقهبؿ مـ افسف ومٚ وافًجٛ أن بًض أهؾ افًامئؿ مـ اد  

يٍتحقن هلؿ مـ أبقاب افتٌذير، ويًدون هذا مـ حمٚشْٓؿ افتل تقجٛ صُرهؿ وضٚظتٓؿ، ؾ٘ن ظّروقا بٚجلٓٚد 

ًٚ ٕبقاب افتٌذير وحٚهلؿ هذا ـحٚل  ًٚ فذهٚب هذا افسف وإؽالؿ ادْٚؾَغ ظذ مًْك افؼ وافتٍْر ؾ٘هنؿ جيًِقٕف شٌٌ

ۈئافذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ﴿ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ﴾  ،وهذا ې 

 يدفؽ ظذ مًٔٚريٜ افٍتقى افٔقم ظْد هٗٓء ؾٔام خيص ؿوٚيٚ إمٜ افًٚمٜ. 

ڀ ؿقفف تًٚػ﴿ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾ ٱ 

ويؼح هذه أيٜ ؿقفف هذا مـ أظيؿ أبقاب اإلحًٚن ذم هذا افديـ، ذفؽ بٖٕف جيًؾ فُؾ حٚل مَٚمف مـ اخلر، 

ؿٚل:  ((ظذ ـؾ مًِؿ صدؿٜ ))صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ حديٞ أيب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف ذم افهحٔحغ

يًغ ذا احلٚجٜ ))ؿٚل: أرأيٝ إن مل يًتىع؟ ؿٚل:  ((يًّؾ بٔده ؾٍْٔع ًٍٕف ويتهدق))أرأيٝ إن مل جيد؟ ؿٚل: 

يًّؽ ظـ ))ؿٚل: أرأيٝ إن مل يًٍؾ؟ ؿٚل:  ((يٖمر بٚدًروف أو اخلر))ؿٚل: أرأيٝ إن مل يًتىع ؿٚل:  ((ادِٓقف
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،وهُذا ؾ٘ن أدٕك مٚ يٌَؾ مْف خق ترك افؼ، ؾٚفؼع يىِٛ مـ ادرء ؾًؾ اخلر وحيوف ظِٔف،  ((افؼ ؾ٘هنٚ صدؿٜ

ْتٓك وهق افسك، نثؿ ٓ يسـف إػ اظتذاراتف مهالً مـ ـؾ خر، بؾ يدؾًف إػ مٚ يًتىٔع، نثؿ يتْزل ذم افىِٛ إػ اد

وهذا بٚب موىرد ذم افديـ، دمده ذم افٍُٚرات، ـٍُٚرة افَتؾ اخلىٖ، وـٍٚرة افيٓٚر وـٍٚرة افّٔغ ادًَْدة، 

 ((صؾ ؿٚئاًم ؾ٘ن مل تًتىع ؾَٚظدًا، ؾ٘ن مل تًتىع ؾًذ جْٛ))ودمده ذم افهالة ـَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

، ودمده ذم إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، ومثِف ذم احلديٞ وحديٞ أيب مقشك ريض اهلل ظْف ذم افهدؿٚت

 ،وـؾ ذفؽ حتك ٓ خيِق ادرء مـ ظّؾ اخلر. ((مـ ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر ؾَِٔؾ خرًا أو فٔهّٝ ))ؿقفف

ًٚ ؾٍل هذه أيٜ دٚ أمر اهلل ظٌٚده بٚإلحًٚن إػ ذوي افَربك وادًٚـغ وأبْٚء افًٌٔؾ جًؾ دـ مل    يًتىع افٍَْٜ بٚب

ڀ مـ اخلر وهق ؿقفف﴿ ڀ  ڀ  ﴾  ،ؾال يردوا بام حيزهنؿ أو يٍْرهؿ بؾ بام حيَؼ مَهد افهِٜ، ؾ٘ن پ 

افهِٜ بٚدٚل تَيض احلٚجٜ، وتزيؾ شخٚئؿ افَِٛ، وحتهؾ ادقدة، ؾ٘ن ظدم ادٚل ؾال أؿؾ مـ إزافٜ افًخّٜٔ 

ٔٓٚ افقظد بٚفًىٚء إن حهؾ افرزق وجٚء ـٚن هذا مـ وحتهٔؾ ادقدة، وافُِّٜ افىٌٜٔ حتَؼ هذا، ؾ٘ن زيد ظِ

أحًـ افَقل وأبٌِف، بؾ إن هذه ٔيٜ تٌغ بْهٓٚ أن افَقل ادًٔقر هق افقظد ـام ؿٚل مجع مـ ادٍنيـ، ويدل ظذ 

پذفؽ ؿقفف تًٚػ ؾٔٓٚ﴿ پ  پ  ٻ  ﴾  وافرمحٜ هْٚ هل افرزق، واإلظراض شٌٌف ؿِٜ مٚ ذم افٔد، ؾتًغ ٻ 

قر هْٚ هق افقظد بٚفًىٚء، وذم هذه أيٜ بٔٚن خىٖ مٚ يًٍِف افًٌض مـ افقظد وهق ؿٚدر ظذ إداء، أن افَقل ادًٔ

ًٚ فف ظـ ظىٚئف ؾٓذا أصٌف  ؾ٘ن افقظد ذم هذه احلٚفٜ فًِٚئؾ ٓ يٌٌْل إٓ دـ ظجز ظـ إداء، امٚ أن يًده سؾ

 بٚفُذب إن مل يُـ هق.

ًٍرهٚ، مع أن فٍيٓٚ حيتّؾ مًٚين أخرى، ومـ ذفؽ أن يُقن هذا افذي تَدم هق ادروي ظـ افًِػ ذم ت  

إظراوف ظْٓؿ ٓ فَِٜ ذات افٔد واحلٚجٜ وفُـ ٕمر ذظل آخر، ـٖن يٖتٔف شٚئؾ ويًرض ظْف ٕن افَقل ادًٔقر 

ظِٔف افذي يَدمف فف خرًا مـ افًىٚء، ـّـ أتٚه يًٖفف مًٚٓ ؾًِّف ضرق افًُٛ ودفف ظذ بٚبف، وهذا ؾًِف صذ اهلل 

ًٚ، ؾُٚن اإلظراض ظـ ٔٛ ىافتحوشِؿ ذم رجؾ جٚء يًٖفف ؾدفف ظذ  بًد أن بٚع فف بًض متٚظف واصسى فف ؿدوم

 افًىٚء شٌٌف افرمحٜ ظِٔف، وـٚن فف افَقل ادًٔقر خرًا فف مـ افًىٚء.



 تفسير سورة اإلسراء
 

 136 

ًٚ ئًْٓٚ، ؾ   ُٚن اإلظراض ظـ ومـ ذفؽ تًِّٔف ٓبْتف ؾٚضّٜ ريض اهلل ظْٓٚ أذـٚر افْقم وؿد جٚءت تًٖفف خٚدم

،وهذا ادًْك ذم هذه أيٜ هق ادالئؿ  ((هؾ أدفؽ ظذ خر فؽ مـ خٚدم)) -افًىٚء شٌٌف افرمحٜ هبٚ حٔٞ ؿٚل هلٚ:

فٌْٚء ادجتًّٚت، ؾ٘ن إرصٚد افًٚئؾ إػ مٚ هق خر فف مـ شٗافف إن ـٚن احلٚل يًع هذا هق افذي حيَؼ افٍْع 

ًٚئؾ ادحتٚج، بؾ هق ذم ـؾ شٗال ظِّل أو ظّع، ؾٖم شِٔؿ ريض اهلل ظْٓٚ ادقصقل، وهذا ادًْك ٓ يَتك ظذ اف

وافدة إٔس بـ مٚفؽ دٚ جٚء أبق ضِحٜ إٕهٚري خيىٌٓٚ جًِٝ مٓرهٚ إشالمف، وؿد ـٚن، نثؿ ـٚن هذا افهحٚيب 

ًٚ، ومـ تٖمؾ جقاب يقشػ افهديؼ ظِٔف افهالة وافًالم  ًٚ وصجٚظٜ وإخالص مـ خر رجٚل إٕهٚر ـرم

ًِّجقٕغ ذم رؤيٚمهٚ ظِؿ هذا ادًْك، وافَرآن حيَؼ هذا ادًْك ذم جقاب أشئِٜ ادًتٍتغ ؾ٘ن اهلل ف

جب ؿٚل﴿ يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  ﴾  ،ؾٓؿ ؿد شٖفقا ظـ مٚهٜٔ اإلٍٕٚق أو مَدارهٚ، ؾٖجٚهبؿ ظـ مهٚرؾٓٚ ٕن حب 

ېئ ۆئ هذا أهؿ وأوػ، نثؿ أجٚهبؿ بًد آيٚت بَقفف﴿ ېئ  ۈئ  ﴾ ، وهذا ـذفؽ ذم افًٗال ظـ ۈئ 

 إٍٕٚل، وؿد ذح ذم ؽر هذا ادُٚن.

ؾٚفَهد أن ادّتِئ يُّـ أن يًرض ظـ إظىٚء افًٚئؾ شٗافف افذي ضٌِف وجئٌف إػ مٚ هق خر مْف، وأيٜ تدل   

ڀ ظذ هذا ادًْك، بؾ افذي أطْف هق إوػ ذم ادًْك فَقفف تًٚػ﴿ ـٚن مًٔقرًا ذم ﴾  ،ؾ٘ن افقظد وإن ڀ 

احلٚل ٕٕف ؿقل، إٓ أن ؾٔف افتُِٔػ وافتحّؾ، وافقظد وإن ـٚن ظْد مجٓقر افًِامء مًتحٛ إداء وظْد بًوٓؿ 

واجٛ إداء وهق افهحٔح إٓ إٔف أصٌف بٚفديـ ظْد إمرـغ، وهق ظْدهؿ نثَؾ، ؾتحَؼ افَقل ادًٔقر إٕام هق ذم 

ٓ يًْل إٔف أؿؾ أجرًا، ؾ٘ن فًِِامء ذم هذه ادًٖفٜ أؿقال، ؾ٘ن إجقر  افهقرة افثٕٜٚٔ افتل تَدمٝ، وافٔن ؾٔف

ًٚ فِّنَٜ، وافهحٔح أن هذا فٔس بّوىرد، وينٓد هلذا حديٞ جقيريٜ بْٝ احلٚرق  ًٚ تًٌ جًِٓٚ بًوٓؿ مىَِ

جع ريض اهلل ظْٓٚ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خرج مـ ظْدهٚ بُرة حغ صذ افهٌح وهل ذم مًجدهٚ نثؿ تر

بًد أن أوحك وهل جٚفًٜ، ؾَٚل: مٚزفٝ ظذ احلٚل افتل ؾٚرؿتؽ ظِٔٓٚ؟ ؿٚفٝ: ًٕؿ ؾَٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

فَد ؿِٝ بًدك أربع ـِامت نثالث مرات فق زٕٝ بام ؿِٝ مْذ افٔقم فقزٕتٓـ: شٌحٚن اهلل ظدد خَِف ))وشِؿ: 

وفذفؽ فٔس مـ افديـ تًّد ادنَٜ إن أمُـ  ؾٍٚق إؿؾ ـٍِٜ إـثر، ((وروٚ ًٍٕف وزٕٜ ظرصف ومداد ـِامتف
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فُـ إن مل يُـ بد مـ ادنَٜ ٕداء افًٍؾ ومل تُـ  ((ينوا وٓ تًنوا ))إين ذم حتَٔؼ ٍٕس افًٍؾ فَقفف 

 ادنَٜ مَهقدة فُِِّػ ؾحْٔئذ يُقن إجر أظيؿ مٚ فق أديٝ ذم ؽر منَٜ.

ًٚ مـ افًٍؾ، بؾ يذهٛ إفٔف ٕن ؾٔف اخلر ؾٚفَهد أن افَقل مًٔقر، وهق دـ أراد اخلر ور   محٜ اهلل ٓ يهر إفٔف هرب

 وحيَؼ أؾوؾ مـ مراد افًٚئؾ.

 

ڦ ؿقفف تًٚػ﴿   ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ﴾ ڦ 

هد اخلر دذا ذـر اهلل تًٚػ افًىٚء وذـر خر مهٚرؾف مـ افٌؼ، جٚء اخلتؿ هبذا إمر اإلهلل افذي حيَؼ مَ 

فِّحتٚج وؽره ـام حيَؼ اخلر فٍِٚظؾ وصٚحٛ اخلر، ؾ٘ن إؿٚمٜ اخلر ذم أخريـ بٍقات اخلر ظـ افٍٚظؾ ذ 

يتزأ مْف افًَالء ـام تٖبٚه افؼيًٜ، إذ مَهد ادؾ وادٚصِح حتَٔؼ افٍْع فِذات نثؿ إدٕك ؾٕٚدٕك، أمٚ أن يتحقل 

ًٚ، وفذفؽ ؾ٘ن افًىٚء واإلٍٕٚق ٓ يًتَٔؿ إٓ ادّتعء إػ حمتٚج يتٍُػ افْٚس ؾٓذا ظ قد ظذ بدء وـٖن مل يُـ صٔئ

هبذه أيٜ، وإمر بٚإلٍٕٚق ذم هذه أيٚت إٕام ـٚن ؿٌؾ افزـٚة ادٍرووٜ، ٕن افزـٚة ظذ افهحٔح ؾروٝ ذم مُٜ، 

ۇ  ؿقفف﴿وأمٚ آيٜ إًٕٚم ؾٓل ذم اإلٍٕٚق افًٚم وفق ـٚن ؾٔٓٚ فٍظ احلؼ ـام ذم هذه افًقرة ذم ڭ  ڭ 

﴾ ، ومـ تٖمؾ حََٜٔ افزـٚة رأى ؾٔٓٚ هذا ادًْك، وهق رظٚيٜ حٚل ادٍْؼ ورظٚيٜ حٚل ادحتٚج، ؾ٘ن ۇ 

ٺ ابتٌك ادرء اإلحًٚن ؾالبّد مـ هذه افَٚظدة افربٕٜٚٔ، وهق ظدم ادْع حتك يُقن حٚل ادرء ـام وصٍٓٚ اهلل﴿

ٿ  ـ مْٓٚ إٍٕٚق وٓ ظىٚء افٌتٜ، وإن أرشِٓٚ بٚفُِٜٔ بال ﴾  ،وافٌؾ ؿٔد، ؾ٘ن ؿٔدت افٔد ذم افًْؼ مل يُٿ 

 وٚبط مل يًتَؿ ؾٔٓٚ رء.

ڤوؿقفف تًٚػ﴿   ًٚ إن مًْٝ، وحًرًا ظٚجزًا إن إٍَٔٝ ؾقق ضٚؿتؽ ودمٚوزت افًدل.ٹ   ﴾  أي مِقم

فرهبؿ ؾَٚل وذم هذه أيٜ جًؾ اهلل أنثر افًٍٚد ذم شِقك افٌؼ ذم بٚب ادٚل هق ٍٕس إنثر ذم ؾًٚد تقحٔدهؿ   

ڤ هْٚ﴿ ٹ  گ ﴾  وؿٚل ذم أيٜ ادتَدمٜ﴿ٹ  گ  ﴾ ،ؾٚفؼ مقت فسإرادات افهٚحلٜ، گ 
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وافيِؿ إًٌٚث اإلرادات إػ افؼ، ؾٕٚول مل يْنط فِخر ابتداًء، وافثٚين ٕنط إػ افٌٚضؾ، ؾُالمهٚ إػ حٚل واحد 

 ًٌٞ وآخر آل أمره إػ افًَقد.ذم ظدم حتَٔؼ اخلر ؾحؼ ظِٔٓام وصػ افًَقد، ؾال ؾرق بغ ؿٚظد مل يْ

ّؾ، وادذمقم ـٚدِقم ؾُالمهٚ مًٚتٛ أو مًٚؿٛ، وادَٚبؾ هلام هق مـ ؿٚل اهلل ؾٔف    ـَ واحلًر ـٚدخذول، ؾُالمهٚ 

ھ ھ ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ .ۀ 

ڄ وؿقفف تًٚػ﴿   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   -﴾  ؾٔف أمقر:ڤ 

ق بٚب مـ إصقل، ؾٚهلل ظز وجؾ وهق أن أؾًٚل اهلل ممٚ يَتدى هبٚ إٓ مٚ جٚء افدفٔؾ بخهقصٔتف، وه -

افٌْل افذي ٓ تْوٛ يده، فُـ مـ حُّتف أن يًىل ظىٚء اخلٌر افٌهر، ؾًٌٔط ويَدر ظذ وجف 

 احلُّٜ، وظٌٔده وهؿ ظروٜ فٍَِر حمتٚجقن هلذه احلُّٜ. 

ًٚ فٍَِر وادًُْٜ و - احلٚجٜ ظْٓؿ ويُّـ محِٓٚ ظذ أن ادًىل وادٍْؼ فق إٍٔؼ ـؾ مٚفف رمحٜ بٚخلِؼ ودؾً

ؾِـ يَدر، ٕن افَدر اإلهلل جرى أن يُقن هْٚك ؾَراء، وافؼع يًِؾ بٚفَدر وافُْٔقٕٜ، وفٔس هذا فٌر 

ٌٕل ؿٌؾ افقؿقع، ؾَد ؿتؾ اخلي ظِٔف افًالم افٌالم فًِٜ ؿدريٜ ـام ذم شقرة افُٓػ واخلي ٌٕل بال 

 اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ؿتؾ مـ اهتّف مثْقيٜ وٓ هتتؿ فِخالف ؾٔف ؾِٔس بقء، وـام مْع افرشقل صذ

ًٚ بًَّتف ؾَٚل ،ـام مْع  ))شٔخرج مـ وئيضء هذا ؿقم...احلديٞ ))بٚفيِؿ وأمره جٓالً بٚفًدل تًريو

مـ ؿتؾ ابـ صٔٚد فًِٜ ؿدريٜ، وهق امتْٚظف ظـ ادقت إن ـٚن هق افدجٚل، وإن مل يُـ ؾال ظِٜ فَِتؾ، 

ومـ ؾَف افٌخٚري أن جًؾ هذا  ))مل يُْف ؾال خر فؽ ذم ؿتِف دظف إن يُْف ؾال تىَٔف، وإن ((وؿقفف فًّر

احلديٞ ذم ـتٚب افَدر، وهذا ـام تَدم خٚص فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إذ ٓ جيقز فَِٚيض واحلٚـؿ إٓ 

ؿ افتل  َُ حيُام بٚفدٓئؾ افؼظٜٔ، فُـ ٕهؾ افٌهرة أن يًِِقا افقؿٚئع بًد تزوهلٚ وحدونثٓٚ بٚحِل

ن شقاهؿ فٌهرهتؿ وؾراشتٓؿ، ؾُؿ مـ افؼور افيٚهرة ذم ٕير افًٚمٜ يراهٚ أهؾ افًِؿ ينٓدوهنٚ دو

يب وافٌهرة خرُا فًٚؿٌتٓٚ ـام ؿٚل افهحٚبٜ ظْد ؿدوم إحزاب﴿ ىب  مب  خب   ﴾ .حب 

ًٚ إٔف يُّـ دؾع افٍَر، ؾرد ظِٔف افَرآن أن هذا ؿدر ٓ يدؾع، وإٕام   ؾٚدرء ؿد يًًك فسإٍٕٚق مع دمٚوز احلد طٕٚ

 افَهد افَهد تٌٌِقا.
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ڳ فُـ هذه أيٜ ٓ جيقز اإلحتجٚج هبٚ ظذ مْع اإلٍٕٚق افقاجٛ وادًتحٛ ـام ؿٚل افُٚؾرون﴿ - ڳ 

ڱ  ڱ  ڳ  ﴾  ؾٍرق بغ إمريـ، وهق احتجٚج بٚفَدر ابتداًء وؿد تَدم ؾًٚده، ـام إٔف مًٚروٜ ڳ 

 فِؼع وتًىٔاًل فف بٚفرأي افٌٚضؾ واهلقى.

ڀفَقفف تًٚػ﴿ وهذه أيٜ تهح تًِٔالً  - ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾  ٱ 

فًِّْك افذي تَدم، وهق أن خزة ادرء وبكه ذم افْٚس هل افتل حتُؿ ظىٚءه ومًْف، ؾٓذا يًىٔف 

إيّن ٕظىل افرجؾ وؽره   ((حلُّٜ، وآخر يًّْف حلُّف، وهذا مٚ ؿٚفف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وإٕام يًىل هذا دًْك، ويّْع ؽره دًْك، ومـ ذفؽ إظىٚء  ))ْٚرأحٛ إيل مْف خنٜٔ أن يٌُف اهلل ذم اف

ًٚ ٕن افًىٚء خر هلؿ  ادٗفٍٜ ؿِقهبؿ ومْع أؿقام يُِٓؿ إػ إيامهنؿ ـام ذم احلديثـ ؾٚهلل ظز وجؾ يًىل ؿقم

ًٚ ٕن ادْع خر هلؿ وفق أظىقا فٌٌقا، وذم ذفؽ أنثر ٓ يهح رؾًف.  وفق مًْقا فٍُروا، ويّْع أؿقام

ذه أيٚت مـ إمر اإلهلل فق تٖمِٝ زمـ ٕزوهلٚ فرأيٝ أهنٚ حتورًا دًتٌَؾ، ٕن احلٚل زمـ ٕزوهلٚ مل وه

يُـ ؾٔف هذا اإلمتالء افذي يْٓك ؾٔف ظـ افتٌذير، ومل يُـ ؾٔف ؿدرة ظذ ظىٚء أصاًل، ؾ٘ن افهحٚبٜ ريض 

صًٛ أيب ضٚفٛ واحلهٚر افيٚمل ؾٔف، اهلل ظْٓؿ ومًٓؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل يُد خيرجقن مـ 

ؾام افذي بٖيدهيؿ حتك يوٌط أمره هبذه إوامر، إذ أيٚت تتحدث ظـ ؿّٔؿ يدير صٗون افًىٚء، ويدبر 

أمر إهؾ وافٍَراء وادًٚـغ وأبْٚء افًٌٔؾ، ؾٕٚمر إذًا حديٞ ظـ زمـ ؿٚدم حيهؾ ؾٔف اإلمتالء وافٌْك، 

ًٚ فًٍؾ نثؿ إَٙ، إٕام هق شّٜ حٔٚة يٗول أمرهٚ إػ بؾ وحيهؾ ؾٔف اإلشتَرار، ٕن افت ٌذير فٔس حدنث

ادالمٜ واحلنة، ؾٓذا حديٞ حيي أهِف دّٜٓ ؿٔٚدة افْٚس وإمقال، وهق إظداد هلؿ هلذا اجلٕٚٛ ادٓؿ، 

ٻ وهل ـذفؽ رد ظذ مـ يتقهؿ أن اإلمتالء ووؾرة ادٚل يدخؾ ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڀ ڀ  پ  پ  پ  ٓء ادٗمْقن ادخٚضٌقن هبذه أيٚت ظْدهؿ مـ ادٚل مٚ فق إٍٔؼ ظذ ﴾  ،ؾٓٗپ 

وجف اجلٓٚفٜ فًّل هذا اإلٍٕٚق تٌذيرًا، ؾٚإلمتالء ٓ يْٚؿض إرادة أخرة بؼوضف افتل يًِّٓؿ اهلل ذم 

 هذه افًقرة بًوٓٚ، وفٔس هذا اإلمتالء هق افسف افذي ذمف اهلل وذم أهِف، ـام إٔف فٔس هق شٌٛ اهلالك

افذي وؿع ظذ إمؿ، ؾٓذه ؿٔؿ إيامٕٜٔ ربٕٜٚٔ دمًؾ وّراث إرض ظذ مًْك ؽر ادًْك افذي ظِٔف 
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ۀ ادجرمقن، وٓ ظِٔؽ أن تربط هذه افَٔؿ اإليامٕٜٔ ادتًَِٜ بٚدٚل مع ؿقفف تًٚػ﴿ ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ہ ہ  ہ   ﴾ .ۀ ہ 

 

ڈؿقفف تًٚػ﴿   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴾ چ 

ق بغ خىٚب دّتِئغ، ؾٓذا هق شٔٚؿٓٚ، وهذا هق بْٔتٓٚ، وفذفؽ ؾٓٗٓء خينقن اإلمالق هذه أيٜ ـام ه

ېوهق افٍَر، وذفؽ خالف أيٜ افتل ذم إًٕٚم وؾٔٓٚ﴿ ې  ۉ ې  ﴾  ،ؾٓٗٓء ۉ 

بًد أيٚت ذم احلض ظذ اإلٍٕٚق وترصٔده حتك  -ذم اإلهاء-حٚرض ؾٔٓؿ افٍَر، وؿد جٚءت هذه أيٜ

َٚبِف مـ يّتْع ظـ افٍَْٜ أو يًد أشٌٚهبٚ خمٚؾٜ افٍَر، ؾَقم ؾٔٓؿ جٓٚفٜ ذم اإلٍٕٚق ٓ يًدو ؿدره، وي

ؾٔٗول أمرهؿ إػ افٍَر، وؿقم خيٚؾقن افٍَر ؾًَٔقن ذم ادحيقر، ومْف هذا افذي ـٚن يهًْف اجلٚهِٔقن 

افًٌض حتديد  وهق ؿتؾ إوٓد٧ أي افٌْٚت، وافٔقم يقجد هلذا افقاؿع اجلٚهع مٚ ينٌٓف، ؾ٘ن مٚ ئًّف

افًْؾ فًِّْك افذي ـٚن يَتؾ اجلٚهع ابْتف وهق خمٚؾٜ افٍَْٜ ظِٔٓٚ هق ديـ جٚهع مًٚس، وؿد هى ذم 

افْٚس حؼ دخؾ ؾٔف أهؾ افديـ إًٍٔٓؿ، ومل يًد يًٚب ظْدهؿ، نثؿ تقفٝ ـزه ضقائػ احلُؿ زظاًم بًدم 

ٓ تُٚد تقجد إٓ ذم ادجتًّٚت  وجقد افٍُٚيٜ ذم ادقارد، وهؿ ـٚذبقن، وافًجٛ أن هذه افدظقة

ادًِّٜن وأمٚ ؽرهؿ ؾٔنجًقن ظذ افًْؾ، بؾ إن بًض افٌِدان فتُٚؾئ ظذ ـثرة افًْؾ وتًد إمقال 

ظذ هذه افُثرة، وفقٓ بَٚيٚ افٍىرة ذم أمتْٚ وذم أمٓٚتْٚ مـ حٛ إوٓد فُٚن هلذه افدظقات أنثر افَتؾ 

أمراض أخرى ـٍنق افىالق وافتٖخر ذم افزواج بؾ وافزهد ؾٔف واإلؾْٚء ذم هذه إمٜ، وخٚصٜ فنٔقع 

ظْد بًوٓؿ، وضقائػ احلُؿ ادرتدة اجلٚهِٜٔ تؤؼ ظذ افْٚس حٔٚهتؿ فٔهروا إػ مٚ رشؿ هلؿ مـ 

اخلقف مـ إوٓد وـثرهتؿ، مع مٚ ذم افؼع مـ احلض ظذ افزواج مـ افقفقد، وؾوؾ مـ مٚت فف مـ 

ٚت، وؾوؾ افقافد افهٚفح وإٔف مـ احلًْٜ اجلٚريٜ وؾٔف مًْك احلض ظذ ـثرة افقفد، وؾوؾ مـ ربك افٌْ

 إوٓد.

مًٖفٜ: إظِؿ إن بًض أهؾ افًِؿ ؿدياًم أؾتك بجقاز إشَٚط افقفد ؿٌؾ نثالنثٜ أصٓر، وأخذ هذه افٍتقى   

ؾ نثالنثٜ أصٓر، بًض ادًٚسيـ، ؾٖجٚزوا فِّرأة افتل ختٚف افقفد ظذ ادًْك اجلٚهع ادتَدم أن تًَىف ؿٌ
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وذفؽ ٕن افروح تٍْع ذم افقفد بًد هذه اددة فِحديٞ افذي ذم افهحٔحغ مـ حديٞ ابـ مًًقد، 

 -وهذه ؾتقى ؽر صحٔحٜ ٕشٌٚب:

إن ادَهد افٌٚضؾ افذي يريده ادًٚسون مـ اإلشَٚط وهق خمٚؾٜ افقفد فتحهغ ادًٔنٜ، وخمٚؾٜ افٍَر،  -

ًٚ، حتك فق ـٚن ؾٓ ًٚ، مع أن ؾّٓٓؿ فف ؽر جيًؾ افًٍؾ حرام ّٓؿ حلديٞ ابـ مًًقد أيت ؾٓاًم صحٔح

 صحٔح ـام شٖٔيت.

فَد اختِػ أهؾ افًِؿ ذم افًزل إػ أربًٜ أؿقال أو أـثر، وهق مْع افتَِٔح ابتداًء، وإحٚديٞ افتل    -

ذفؽ جٚءت ذم حِف ظْد مـ يَقل بذفؽ ظَِٝ احلؾ ظذ إمر افَدري، وهق أن افًزل ٓ يّْع افَدر و

ؾ٘هنٚ فٔس  ((وذم آخر ))إن اهلل إذا أراد أن خيَِف مل يًّْف ( (ذم أحٚديٞ مْٓٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 ))اظزل ظْٓٚ إن صئٝ ؾٕ٘ف شٖٔتٔٓٚ مٚ ؿدر هلٚ ((وؿقفف فًِٚئؾ ظـ افًزل ))ٍٕس خمِقؿٜ إٓ اهلل خٚفَٓٚ

د حْٔئذ، وهلذا ادًْك )واهلل أظِؿ( ذفؽ ٕن افًزل يُّـ أن حيَؼ ادْع ويُّـ أن يٍنؾ ؾُٔقن افقف

ٕن افقأد ؾٔف حتَؼ  ))ادقؤودة افهٌرى ((أـذب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هيقد دٚ شّقا افًزل

اإلزافٜ، وافًزل فٔس ؾٔف هذا. ؾقاؿًف ظذ هذه افهقرة جيًؾ ؾًِف وترـف شقاء ذم إمر افَدري وهق 

ٓٚض هق ظذ افود مـ ذفؽ، إذ ؾٔف  ؾًؾ إزافٜ أصؾ افقفد افقفد، فُـ اإلشَٚط وافذي يًّقٕف اإلج

ًٚ دَدر ظذ وجف اإلحتامل،  ًٚ، وهق مْع فف ظذ وجف ئَْل بًد وجقد أصِف، ؾٓق إؾًٚد دقجقد، ٓ مًْ ئَْ

وافٍرق بْٔٓام واوح وٓ صؽ، ؾ٘ن وجف اإلختالف ذم افًزل وهق ظذ ادًْك ادذـقر ؾال يٌٌْل 

صؾ افقفد وختَِف، إذ إحلٚق هذه افهقرة بٚفَتؾ أوػ، وفق شامه أحدهؿ وأدًا دٚ اإلختالف بًد وجقد أ

 أبًد.

أمٚ اإلحتجٚج بحديٞ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف وافذي هق ذم افهحٔحغ وافًْـ وؾٔف أن رشقل اهلل   -

ًٚ نثؿ يُقن ظَِٜ مث((  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: ؾ ذفؽ، إن أحدـؿ جيّع خَِف ذم بىـ أمف أربًغ يقم

ؾٓذا احلديٞ إٕام يتُِؿ ظـ افروح  ))نثؿ يُقن موٌٜ مثؾ ذفؽ، نثؿ يرشؾ اهلل ادِؽ ؾٍْٔخ ؾٔف افروح

اإلًٕٕٜٚٔ ٓ احلٔٚة بًّْٚهٚ ادىِؼ، ؾًدم وجقد افروح اإلًٕٕٜٚٔ ٓ يًْل ؽٔٚب احلٔٚة، ؾٚخلِٜٔ احلٔقإٜٔ 

ّٜٔ بال روج، بؾ إن ـؾ احلٔقإٚت  ؽر اإلًٕٚن ؾٔٓٚ احلٔٚة وٓ ٕدري مـ افْص ومْٓٚ اإلًٕٕٜٚٔ ؿد تُقن ح

ًٚ فًٔٝ هل افروح اإلًٕٕٜٚٔ، ومٚ يَقفف افٍَٓٚء ظـ افروح افًٚئِٜ  ًٚ ظـ وجقد افروح ؾٔٓٚ، فُـ ؿىً صٔئ
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ًٚ دٍٚرؿٜ افروح جًده ظذ مًْك  فِّذبقح إٕام يَهدون بف افدم ٓ ؽر، وافَرآن وافًْٜ شّٔٚ افْٚئؿ مٔت

احلٔٚة ظِٔف، بؾ ووجقد ٕقع مـ افتكف فف ـٚفتٍْس وؽره، ؾِذفؽ ؾ٘شَٚط  مـ ادًٚين مع بَٚء اشؿ

اجلْغ ذم أول تنُِف هق اشَٚط ًٕٓٚن ؾٔف ٕقع حٔٚة وإن ـٚن ٓ يَٚل ؾٔف: إزهٚق فروحف، وفق جًؾ 

ًٚ وهق افٌرة ٕصٚبقا، أمٚ إضالق احلؾ ـقن افًٍؾ فٔس ًٚ ذم ديٜ اجلْغ إن شَط مٔت  هٗٓء هذه اددة وٚبى

ؿتاًل فٍْس إًٕٕٜٚٔ ؾٓذا خىٖ، ٕن احلرمٜ ٓ تتًِؼ ذم هذا افٌٚب ـقن افًٍؾ ؿتاًل ؾَط، بؾ فدخقل هذا 

ادًْك ؾٔف ودًٚين أخرى، ؾ٘ن افنٚرع هنك ظـ ؿتؾ افْحؾ دًٍْتف ؾٓؾ هذا افُٚئـ أؿؾ مـ ذفؽ فَٔقل 

 هٗٓء بجقاز اذهٚبف؟!.

رمٜ وافًَقط ذم اإلنثؿ، ؾ٘ن إوؿ إفٔف ادَهد وافَهد أن اإلشَٚط مًٍدة ظئّٜ يًدهلٚ حُؿ احل

 افٌٚضؾ زادت احلرمٜ واإلنثؿ. 

هذا مع مٚ ظِؿ مـ أن اإلشَٚط يستٛ ظِٔف رضر ظذ إم، إن مل يوؾ إػ هُِتٓٚ ـام يًرف ذم افًٚدة   

   -وادنٚهدة٧ وفق تذـر هٗٓء ؿقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿد شئؾ أي افذٕٛ أؾوؾ أظيؿ ؾَٚل:

نثؿ : أي؟ ،ؿٚل: أن تَتؾ وفدك خنٜٔ  )اي ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف (أن دمًؾ هلل ٕدًا وهق خَِؽ، ؿِٝ((

فًِّقا أن هذا ادًْك متحَؼ ؾٔٓؿ حغ ؾًِقا هذا إمر، وهق متحَؼ ذم مـ ؿٚل إٕف  ))أن يىًؿ مًؽ

ٓء افُتٚب إول افذي حيدد افًْؾ ؾَط حتك فق ـٚن ظـ ضريؼ افًزل أو مٚ ـٚن ذم مًْٚه، وفٔتذـر هٗ

 جرت بف إؿالم وأن ـؾ مٔن دٚ خِؼ اهلل.

 

گ ؿقفف تًٚػ﴿   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ﴾ ژ 

ؾٓذا تدرج ذم وٌط ٕقازع اإلًٕٚن، إذ بدأ بوٌط ؾىرتف ذم حٛ ادٚل، ومٚ جرى مـ ذـر ؿتؾ إوٓد   

شٌٌف، وذم هذه أيٜ جٚء وٚبط إٕام جرى ظذ هذا ادًْك، وهق حلقؿف بنٓقة ادٚل، ٕن ؿتؾ افقفد هذا 

صٓقة افٍرج، ؾَد حرم اهلل ؾٔٓٚ افزٕٚ، وهذا افتدرج هق ظْٔف افذي ذم احلديٞ، ؾَد تَدم حديٞ ابـ 

أن دمًؾ هلل  -ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: -مًًقد ريض اهلل ظْف وشٗافف ظـ أي افذٕٛ أظيؿ:

 -أن تَتؾ وفدك خنٜٔ أن يىًؿ مًؽ، ؾَٚل: نثؿ أي؟:ٕدًا وهق خَِؽ، ؾَٚل ابـ مًًقد: نثؿ أي؟ ؿٚل: 
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ؿٚل: أن تزاين حِِٜٔ جٚرك. وذـر اجلٚر هْٚ ٕمر ؿربف وشٓقفٜ افٍٚحنٜ، وحلرمتف أـثر مـ حرمٜ ؽره 

 حلؼ اجلقار، وإٓ ؾٚفزٕٚ حرمتف مًِقمٜ مـ افديـ بٚفيورة.

گ وؿقفف تًٚػ﴿  ک  ذر بًٍْف ؾٓق ؾٚحنٜ، ﴾  ،ؾٓق تًّٜٔ فًٍِؾ وتًّٜٔ ٕنثره، ؾٚفزٕٚ ؿک 

ـام إٔف مقصؾ فًِقء وافؼ دٚ يستٛ ظِٔف مـ آنثٚر، وٓ يقجد أحد ظذ إرض يًِؿ آنثٚر افزٕٚ إٓ 

ادجتًّٚت افتل تٌٔحف ؾ٘هنؿ يًٕٚقن مـ آنثٚره افًٍْٜٔ واإلجتامظٜٔ وافىٌٜٔ أصد ادًٕٚٚة، ومع ذفؽ ٓ 

ون ؾروف ظذ افنًقب إخرى حتٝ إشامء يتقبقن وٓ يًتٌٍرون، بؾ يرجقٕف ذم أخريـ، ويريد

افٌٚضِٜ ـٚحلريٜ افنخهٜٔ وافٍرديٜ، دٚ تَدم مـ شًٔٓؿ فتدمر افٌْٚء اإلجتامظل ذم إمؿ فًٔٓؾ ؿٔٚدهتٚ 

گ ـٚفدواب، وهذا هق أحد صقرة ؿقفف تًٚػ﴿ ﴾  ؾ٘ن افزٕٚ ٓ يٍنق ذم ؿقم إٓ وؿد مٚتٝ ک 

ؿ، ؾ٘ن مٚتٝ هذه افٌرة وصٚر اإلًٕٚن ؿقادًا يرى ظذ أهِف اخلْٚ ؾٔٓؿ افٌرة اإلًٕٕٜٚٔ افتل تْتك فَِٔ

وافٍٚحنٜ شَىٝ ؽرتف ظذ ديْف وؿّٔف بًد ذفؽ، ؾِؿ يًد أن يُقن هبّٜٔ ٓ تكخ إٓ بًد أن يّْع 

 ظْٓٚ ضًٚمٓٚ، وأمٚ افَٔؿ وافديـ وادٌٚدئ ؾِٔس هلٚ حوقر ذم ًٍٕٓٚ وحٔٚهتٚ.

ِٝ افزٕٚ رأى ـٔػ حتقل ادجتّع إػ هبٚئؿ ووحقش ٓ يْتك ومـ رأى حٚل ادجتًّٚت افتل أح  

ًٚ هق أبقه، ؾال أخقة بًد  أحدهؿ حلؼ أبدًا، وـٔػ مٚتٝ ؿٔؿ إبقة وإمقمٜ، إذ ؿِام جيزم أحدهؿ أن ؾالٕ

ۈئ ذفؽ وٓ مٚ حيَؼ ظّدة افقجقد اإلًٕٚين ذم ؿقفف تًٚػ﴿ ۆئ  ﴾  ،بؾ هل افٌّٜٓٔٔ ذم أؿٌح ۆئ 

فَقادة وظدم اإلٕتهٚر فًِرض، واهلل ظز وجؾ يْتَؿ مْٓؿ بٕٚمراض افتل مل صقرهٚ وأؿذرهٚ مـ ا

يًرؾٓٚ افْٚس مـ ؿٌؾ، ؾٍَْٔقن ظِٔٓٚ جٓقدهؿ وأمقاهلؿ فًالجٓٚ، ومٚ أن يَدروا ظذ واحد مْٓٚ حتك 

خيرج هلؿ آخر، ؾٓؿ ذم هلٚث، مع ظِّٓؿ أن أشٚس هذا افٌالء هق افزٕٚ، فُـ ؽرورهؿ وؽٌِٜ افنٔىٚن 

يًّْٓؿ مـ اإلظساف وافساجع، خٚصٜ أن افزٕٚ صٚر دمٚرة يديرهٚ متحُّقن، ؾٚفزٕٚ يٌدأ بٚفٌِٚس  ظِٔٓؿ

ومٚ ذم مًْٚه ممٚ يتجّؾ بف افْٚس وافًْٚء نثؿ يتٌٌِؾ ذم ـؾ ٕقاحل احلٔٚة حتك يدخؾ ذم افُِّٜ واهلًّٜ، 

دسؾغ مـ ادأل افَذر افٌٚفٛ ووشٚئؾ افسؾٔف، ؾحغ يّْع افزٕٚ ؾٔجٛ مْع أشٌٚبف وأشٌٚبف متتد إػ يد ا

بَقة ادٚل، وهٗٓء هلؿ افًٔىرة ظذ ظَقل افْٚس وأؾُٚرهؿ، وظذ أصحٚب افَرار، ؾٖي اؿساب مـ 

هذه إشٌٚب ينًؾ افْٚر ظِٔٓؿ، واحلؼ أن هذه ادجتًّٚت ٓ يُٚد يقجد ؾٔٓٚ مـ يٍُر ظذ وجف احلؼ 
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ًًَٔغ ؾٓؿ ؿد مٚتٝ ؽرهتؿ ومٚتٝ ؿّٔٓؿ، وإمر مل ذم هذه إبقاب، حتك أتٌٚع إديٚن ادحرؾٜ ـٚف

ًٚ ظْد هذا احلد مـ احلديٞ ظـ افزٕٚ بؾ وصؾ إػ مٚ هق أظيؿ مْف وأؿٌح وهق افِقاط، إذ صٚر  يًد واؿٍ

ذيًٜ حتّك، وييب ـؾ مـ يًتَذرهٚ أو يًتٓجْٓٚ وبٚفَٕٚقن افذي يديره هٗٓء إبقٕقن، وؿد 

ؽٔٛ ذم افِقاط بًٌٛ ؾتح بٚب احلؾ ذم افٍروج إػ درجٜ افٍْقر مْٓٚ وصِٝ هذه ادجتًّٚت إػ افس

ؾهٚروا إػ افِقاط، وهؿ بًد ذفؽ يهرون إػ ؽرهٚ، ؾَد بدأت ؾٔٓؿ وبَقة صٓقة إتٔٚن إضٍٚل 

افهٌٚر مـ افذـقر، وهذا ؿد هى ذم ظِٜٔ افَقم ؾٔٓؿ وخٚصٜ افَوٚة، وهذا مـ أظجٛ إمقر 

 وأؽرهبٚ.

گ ؿٚل افف ﴿ؾٚفزٕٚ ـام    ک  ﴾  ؾٓق بذاتف ؿذر ٓ تًٍِف إٓ افٍْقس افَذرة، وٓ يروٚه ادرء ک 

فٌره إٓ ورؤف ٕهِف وهذه هل افَقادة افتل متْع دخقل اجلْٚن، نثؿ هق شٌٔؾ إػ افؼ بؾ إػ ذور، 

رهتؿ، وإن مـ ؿذارة ادًٚديـ فِديـ ذم بالدٕٚ أهنؿ يًًقن جلًؾ أمتْٚ ـٓٗٓء افدواب افذيـ شَىٝ ؽ

ومل يهِقا هلذا إٓ وؿد مًخٝ ؾىرهتؿ وصٚروا مثؾ أشٔٚدهؿ، يرى أحدهؿ افٍٚحنٜ ظذ أهِف وظروف 

ًٚ ذم ًٍٕف، نثؿ دٚ ـثرت اشتّرأهٚ حتك ضقظٝ  وٓ يْتكن وهق ربام ذم أول افىريؼ ـٚن جيد ؽوٚوٜ وأد

ٚ، نثؿ ظِؿ هٗٓء أن ٓ بَٚء ًٍٕف هلٚ ؾهٚرت مجِٜٔ ومرؽقبٜ، وذفؽ فتنٚـؾ افٍْس افَذرة مع اختٔٚراهت

هلؿ ذم مْٚصٌٓؿ وٓ ذم ترؾٓؿ إٓ أن يًقؿقا إمٜ إػ مٚ هؿ ظِٔف، ؾتحقفقا إػ دظٚة رذيِٜ، يًتٌَحقن 

اخلر ويًتٓزؤون بف ويًّقن أهِف بٖؿٌح إوصٚف، وؿد بدأت مًٚرـٓؿ ود فٌٚس ادرأة، ؾهٚر اخلامر 

افًرف افٍٚشد أو افىٚرئ ظذ ادجتًّٚت، وهٗٓء مًتُْرًا، وٕكهؿ ظامئؿ ٕخرة، إذ جًِقه مـ 

افذيـ يًّْقن ؽىٚء افقجف، ويُذبقن ظذ ديـ اهلل ذم ٍٕل وجقده ؾٔف هؿ  -ٓ بٚرك اهلل ؾٔٓؿ–ادٍتقن 

ادداؾُِع إوػ فتدمر حهقن إمٜ إوػ ود ؽزاة افؼ، وفق وؿٍقا وؿٍٜ اإليامن، ووؿٍٜ افهدق دٚ 

بًد ذفؽ أن تدخؾ ذم إمٜ وتًّؾ ظِّٓٚ، فُـ إػ اهلل ادنتُك، ؾقاهلل فق وؿٍٝ دمرأت افُالب افْٚدمٜ 

إرض ـِٓٚ ود ادًِّغ دٚ ؿدرت ظِٔٓؿ بقء، فُـ افٌالء ـؾ افٌالء حغ يٖتٔؽ افؼ مـ داخِؽ، 

ويُقن أظيؿ مٚ يُقن ظْدمٚ يٖتٔؽ مـ افٌٚب افذي هق حهْؽ افذي تٗمؾ ؾٔف احلاميٜ وادداؾًٜ، أٓ 

 ًْٜ اهلل ظذ افيٚدغ.ف
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إن هذه ادًرـٜ، وهل مًرـٜ افًرض وادرأة هل أظيؿ مًٚرك ادٗمْغ افٔقم حتٝ رايٜ افتقحٔد،   

وخناهنٚ يًْل خنان ـؾ دء، ؾال ديـ فَقاد، وٓ ٕك دـ ٓ يْتك ٕهِف، ؾٓام ؿؤتٚن ذم مٓٔع 

ؾّـ مٚتٝ ؽرتف ظذ ديْف مٚتٝ  واحد٧ افديـ وافًرض، وأس مهدرمهٚ مهدر واحد وهق افٌرة،

ؽرتف ظذ ظروف، ومـ مٚتٝ ؽرتف ظذ ظروف مٚتٝ ؽرتف ظذ ديْف، ومـ مٚتٝ ؽرتف ؾٓق واخلْزير 

گ  شقاء، وبًدهٚ يَٚل فف﴿  ﴾ .ک 

وؿقفف تًٚػ﴿ وٓ تَربقا﴾  هنل ظـ مَٚرؾٜ أشٌٚب افزٕٚ، ؾ٘ن افزٕٚ ٓ يَع إٓ بًد وؿقع مَدمٚتف ـٚفْيرة   

ڇ ٜ، وفذفؽ هنك اهلل ادٗمْغ وادٗمْٚت ظـ افْير، ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ﴿وافًِّ ڇ  ڇ ڇ 

گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڳ گ  ﴾  وجًؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افْيرة إوػ فِّرء وافثٕٜٚٔ ظِٔف، ٕن گ 

أهِف أم ٓ، وإذا إوػ تَع بال ؿهد، وإن وؿًٝ فَهد ؾَِّهد ذظل جٚئز ـٖن يتحَؼ هؾ هل مـ 

ًٚ، ـٚدالمًٜ، ومـ  ـٚن افنٚرع احلُٔؿ شٌحٕٚف وتًٚػ ؿد هنك ظـ افْير ؾام هق أظذ مْٓٚ مًْك هق أصد هنٔ

ذفؽ ادهٚؾحٜ، وظجٌٝ فًٌوٓؿ ـٔػ أجٚز ادهٚؾحٜ أو جًِٓٚ مُروهٜ فتؤًٍف إحٚديٞ افقاردة 

ير مـ ؿٔٚس إوػ ـام هق بغ، حتك فق مل يُـ ظْد ؾٔٓٚ ومل يْتٌف إػ مًْٚهٚ إظذ مـ افْيرة، ؾٓل مع افْ

افْٚطر حديٞ صحٔح ذم افْٓل ظْٓٚ، وشٌٛ هنل افنٚرع ظـ أشٌٚب افزٕٚ ٕن صٓقة افٍرج حغ تَع ٓ 

وأيُؿ يِّؽ إلربف ـام ـٚن رشقل اهلل  (( -يِّؽ ادرء ًٍٕف ؾٔٓٚ، وفذفؽ ؿٚفٝ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ:

يِّؽ ادرء أشٌٚب مًْٓٚ، ؾ٘ن اشتحُّٝ ؾٔف مُِتف وإَٚد هلٚ، وفذفؽ  ،ؾٚفنٓقة ؿٌؾ حدونثٓٚ ))يِّؽ

 هنك افنٚرع احلُٔؿ برمحتف ظـ مَٚرؾٜ أشٌٚهبٚ حتك ٓ يهؾ هلذا افٌٚب.

ڻ ومـ افْٓل ظـ أشٌٚهبٚ هنل ادرأة ظـ ـنػ ظقرهتٚ أو افتٌْٔف ؽذ زيْتٓٚ، ـام ؿٚل تًٚػ﴿   ں 

ۓ  ے ے  ھ ھ  ھ  ہ ھ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

﯁ ۓ ﮲  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶ ﮷  ﮵  ﮴  ﮳ 

                                 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴾  ؾٓذا هنل ظـ إطٓٚر افزيْٜ، نثؿ هق هنل ظـ افتٌْٔف إػ وجقدهٚ، ڭ 
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وهذا فًيؿ هذا افٌٚب وأمهٔتف ذم حٔٚة ادرء وإهة وادجتّع، وٕن جمرد ؾتح هذا افٌٚب ذ ٓ يُّـ 

، ؾ٘ن بدأ ؾٕ٘ف ٓ يْتٓل حتك يًتَر إػ مْتٓٚه. تدارـف بًد ذفؽ، ؾٕ٘ف   أصٌف بٚهلقي مـ ظعٍّ

 

ۀ ؿقفف تًٚػ﴿   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ ۀ 

هذا تَٔٔد إهلل فنٓقة افثٖر، وهل تَرن ذم افَرآن مع صٓقة افٍرج ـام ذم هذا ادقضـ وذم شقرة إًٕٚم   

ۆئمـ ؿقفف تًٚػ﴿ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ىئ  ەئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ی  ٺ ﴾  وذم افٍرؿٚن مـ ؿقفف﴿ی  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ﴾  ؾنٓقة پ 

افٌوٛ وصٓقة افرؽٌٜ ؿقتٚن ذم اإلًٕٚن ٓ تًتَٔؿ حٔٚة ادرء إٓ بوٌىٓام ظذ مًْك احلؼ، ؾنٓقة افرؽٌٜ 

ٚ ادرء تَٔد بٚفزواج، وصٓقة افٌوٛ تَٔد بٚفَهٚص، وذم هذا افتَٔٔد حتهؾ ـٍٚيٜ احلؼ، ؾ٘ن دمٚوزمه

دخؾ ذم افؼ ووؿع ذم افًٍٚد، ؾٚحلر ظْدهؿ فٔس مًْك واحدًا، بؾ هْٚك احلرء افقؤع واحلر افؼيٍـ 

وهْٚك احلر افٌْل واحلر افٍَر، ؾِق ؿتؾ حرًا حرًا وـٚن ادَتقل أظذ مْزفٜ مـ افَٚتؾ ؾ٘ن أوفٔٚء ادَتقل ٓ 

گيٌَِقن ؿٚظدة﴿ وب محِتٓٚ أخٌٚر افتٚريخ ذم هذا افٌٚب ﴾  بؾ ينؾقن ذم افَتؾ، وـٚن هْٚك حرگ 

تهؾ فدرجٜ اخلراؾٜ وإشىقرة ـَهٜ مَتؾ ـِٔٛ ظذ يد ابـ ظّف جًٚس، ومٚ شًك أخق ـِٔٛ 

ًٚ دَتؾ أخٔف ـِٔٛ، وؿٚمٝ ظذ أنثرهٚ احلروب افتل دامٝ افًْغ  ادِٓٓؾ مـ إؾْٚء أبْٚء ظّقمتف إتَٚم

 وأريَٝ ؾٔٓٚ افدمٚء.

تل تٍرض ذيًتٓٚ افيٚدٜ افتل تٌْل ادجتًّٚت وتدمرهٚ، وفذفؽ هنك افنٚرع ؾٓذه ؿٔؿ اجلٚهِٜٔ اف  

ڳ احلُٔؿ ظـ هذا إمر، وجًؾ ؿٚظدة افَهٚص وهل ﴿ ڳ  گ  گ  گ  ﴾  نثؿ جًؾ گ 

مْٚؾذ خر أخرى ؽر افَهٚص وهل افديٜ إن ؿٌؾ أوفٔٚء ادَتقل أو افًٍق، وبذفؽ تزول شخّٜٔ ٍٕس 

 افقيل ويتحَؼ إمٚن.

ڱٚػ﴿ؾَقفف تً   ﴾  أي أن يَتؾ افَٚتؾ ؾَط أو افَتِٜ إن ـٕٚقا مجٚظٜ، وأمٚ ؽر ذفؽ ؾٓق افيِؿ، ڱ 

وهذه أيٜ ٓ دخؾ هلٚ ذم ؽر هذا احلُؿ مـ ؿتؾ ادرتد ادٍٚرق فديْف، وٓ افزاين ادحهـ، ٕهنٚ آيٜ مُٜٔ 
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ۀ ۀ ومل تزل هذه إحُٚم بًد، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ  ہ  ہ  ہ   ؾهدر أيٜ ـام هق بغ مـ هذا افًٔٚق إٕام يتحدث ظـ افَهٚص ؾَط. ﴾ ہ 

ًٚ ذم افْٚس افٔقم، بؾ هق ؿٕٚقن افًِق افٔٓقدي افذي ٕنٓده، ؾ٘ن    وؿٕٚقن اجلٚهِٜٔ إوػ هذا مٚ زال شٚري

ًٚ ٔٓف افٌؼ مـ ؽر جًْٓٚ، ؾ٘ن ؿتِٝ مْٓؿ إظداد ؾال رء ، افدول افٌٚفٌٜ ذم ظكٕٚ ٓ تَٔؿ صٖٕ

ّٛ افزٕٚدؿٜ مـ  فُـ واحدًا مـ أبْٚئٓٚ ٓ ترى أن يّس بقء، بؾ تْتك فف أصد اإلٕتهٚر، ؾال يٌرٕؽ ش

ًٚ دٚ  ًٚ وظنَ ادتُِّغ بٖفًْتْٚ هذه إيٚم فتٚريخ افًرب ـِف، مٚ ؿٌؾ اإلشالم ومٚ بًده، وهؿ أصد هٔامٕ

هِٜٔ ادًٚسة افٔقم هق أصد ؾًٚدًا مـ ـؾ يٖيت بف أخر مـ ؽر افًرب، ؾ٘ن مٚ يًٍِف مّدظل احلوٚرة اجلٚ

تٚريخ افٌؼيٜ ادٚيض، فُـ جمرد افًىر اجلديد، وافٌِٚس افٍٚتْـ وافرؿص افنٓقاين هق افذي جيًؾ 

فِحوٚرات شامت اإلًٕٕٜٚٔ ادحسمٜ ظْد هٗٓء، أمٚم ظدد افَتذ وادؼديـ وإرامؾ وافٔتٚمك ؾٓذا مـ 

 رضورات ٕؼ اإلًٕٕٜٚٔ ادزظقمٜ.

ؾٚفَهد أن شْـ اجلٚهِٜٔ إوػ ذم افَٔؿ افتل حتُؿ افدمٚء مٚ زافٝ شٚريٜ ذم هذه اجلٚهِٜٔ ادًٚسة،   

وـؾ دظٚوى ادًٚواة هل صًٚرات تىِؼ فسؿص ظِٔٓٚ افَردة افًِّٜٔ أو اجلٚهِٜ، وهذه افَٔؿ ًٍٕٓٚ هل 

حلوٚرة ادًٚس، ؾتٖمؾ إن صئٝ افتل حتُؿ افدول ذم ـؾ دمًّٚهتٚ افتل يهًْقهنٚ فٔحََقا هبٚ ؿٕٚقن ا

حَقق افدول ذم مٚ يًّك بّجِس إمـ، وهق افذي حيُؿ إرض وٕزاظٚهتٚ وحروهبٚ، ـٔػ افٌؼ ؾٔف 

شٚدة وظٌٔد، وأؿقيٚء ووًٍٚء، وأظزة وأذفٜ، وهق امر جع ٓ خيٍك، فُـ ؽٌٚر إـٚذيٛ، ودخٚن 

افذي خن ؿٔؿ ومٌٚدئ اإلشالم حغ إحّط افًحرة أظّك افًٔقن وافَِقب، وفذفؽ ؾ٘ن افًٚمل ـِف هق 

جب ادًِّقن وذهٛ شِىٚهنؿ حتك حؼ ؿقفف تًٚػ ذم افقجقد﴿ يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

﴾  نثؿ يٖيت زٕديؼ أو خٌٔٞ أو جٚهؾ فٔزظؿ أن افًٚمل ؿد دخؾ ذم أظذ أضقار افٌؼيٜ ذم افَٔؿ حب 

ڀ وادٌٚدئ، وأن دظٚة اإلشالم يريدون افًقدة فًهقر افيالم!! ﴿ ڀ  ٺ پ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ  ٺ  ﴾ . ؾٓذا ادٌدأ افربٚين افذي يرد ؿٚظدة افًدل ذم افدمٚء، ويٌْل ادًِؿ افهحٚيب افذي ٺ 

يًده فَٔقد افًٚمل ويْؼ اخلر ؾٔف، ئَؿ حؼ افَهٚص بال دمٚوز، ؾال يَتؾ إٓ افَٚتؾ، ودمٚوز هذا طِؿ، 

 ؾ طِاًم.وـام ؿتؾ افَٚتؾ ؾ٘ن مـ دمٚوز بٚفَتؾ بَتؾ فدخقفف ذم مًّك افَٚت
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ًٚ ظَقبٜ طٚدٜ ـام يًْؼ بذفؽ ؽربٚن افؼ مـ دظٚة اإلًٕٕٜٚٔ ـام يزظّقن،    أمٚ زظّٓؿ أن افَتؾ ؿهٚص

ۇؾ٘ن هٗٓء هؿ دظٚة افؼ، ٕن ﴿ ﴾  ـام يَقل اهلل تًٚػ، وٓ حيَؼ إمٚن فألمؿ وافنًقب ڭ 

پوإؾراد إٓ هبذا افتؼيع اإلهلل، ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿٚل﴿ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾  ،ؾامًٕق افَهٚص إٕام ڀ 

يريدون حتقيؾ ادجتًّٚت إػ مًخ بؼيٜ ؿٚتِٜ تًتٓغ بٕٚرواح وافدمٚء، وهذا واؿع افنًقب افٔقم، 

ًٚ فتخريٟ  ؾ٘ن افًجقن افتل جًِقهٚ بدياًل فُؾ جمرم دون افْير إػ حُؿ اهلل تًٚػ ؿد صٚرت مرتً

هذه احلوٚرة إٕنٚء افًجقن، ؾٓام ظالمتٚن بٚرزتٚن هل٧ٚ ـثرة ادًتنٍٔٚت  ادجرمغ، وصٚر مـ شامت

وـثرة افًجقن، ؾٕٚول درى إبدان وافثٕٜٚٔ درى افَِقب، وٓ ظالج وؿٚئل فذفؽ، ـذفؽ ٓ ظَقبٜ 

 رادظٜ جلرائؿ أهؾ هذا افًك.

ٜ ؽر متًديٜ، ؾ٘ن طِّٝ أمٚ زظّٓؿ أن افَتؾ اشتٕٜٓٚ بٚفٍْس افٌؼيٜ، ؾٓذا حؼ حغ تُقن مهٕٚ  

وؿتِٝ صٚرت مٕٜٓٚ وٓ ظهّٜ هلٚ، بؾ وٓ زجر فمخريـ مـ اإلؿتداء هبٚ إٓ بٚفَهٚص، وفذفؽ شامه 

ًٚ فِجريّٜ وافَتِٜ.ۇاهلل ﴿  ﴾ ، إذ ٓ بَٚء فِّجتًّٚت إٓ بف، ؾ٘ن ترـف أهِف صٚر ادجتّع مرتً

ذفؽ مل يذـر افًَقبٜ بؾ ذـر افَهٚص ؾَط، بؾ ؿد وذم هذه أيٜ مـ اإلهاء مل يذـر اهلل تًٚػ افديٜ ـ  

مْع مـ اإلهاف ذم افَتؾ، ٕن هذا واؿع افْٚس افذيـ ٕزل ظِٔٓؿ افَرآن يقمٓٚ مـ ؿريش، ؾٌَقل افديٜ 

ظٚر، وـذفؽ ٓ يرون أحدًا مًٚدًٓ هلؿ ذم مَٚمٓؿ وذؾٓؿ، ؾِذفؽ جٚء افْٓل ظـ دمٚوز احلؼ ذم 

 افَهٚص.

ڻ وؿقفف تًٚػ﴿  ڻ  ڻ  ﴾  بٔٚن أن احلؼ ٓ يثٌٝ إٓ بٚفؼع، وٓ نثٌقت فِحقق بٌره، ڻ 

ؾٚهلل هق افذي أظىك ويل ادَتقل افًِىٚن، وبٌر هذا ؾٕ٘ف ٓ يثٌٝ فف شِىٚن وٓ حؼ، وهذا يدفؽ ظذ 

ؾ٘ن ـِّٜ اهلل هل افؼع  ))واشتحِِتؿ ؾروجٓـ بُِّٜ اهلل((مًْك ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افًْٚء 

وهل مهدر إحُٚم ـِٓٚ، وٓ نثٌقت فألحُٚم إٓ هبٚ حتك فق ـٕٚٝ ذم افدمٚء وإمقال ٓ افًَد، 

 وافٍروج.
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أمٚ جًؾ بًض أهؾ افًِؿ افًِىٚن هْٚ بًّْٚه افَدري ؾٓق بًٔد، حتك فق تٖوفف بًض افهحٚبٜ ريض   

ؾُؿ مـ ؿتٔؾ ذهٛ اهلل ظْٓؿ ظذ حٚدنثٜ مًْٜٔ، ٕن احلٔٚة تثٌٝ ظدم حتَؼ هذا افًِىٚن بًّْٚه افَدري، 

ًٚ ٕخذ افَهٚص مـ ؿتِف، أو فتحَؼ ؽٌِتٓؿ ظذ خهقمٓؿ،  دمف هدرًا ومل حيهؾ ٕوفٔٚئف شِىٕٚف ؿدري

فُـ أن يٍٓؿ أحد افًِامء ظٚؿٌٜ أمر ؿدري إظامًٓ ٔيٜ ذظٜٔ ؾٓذا جٚئز، وهق مٚ ؾًِف ابـ ظٌٚس ريض 

ٌغ ظع ومًٚويٜ ريض اهلل ظْٓام هق مًٚويٜ ٕٕف اهلل ظْٓام ذم هذه أيٜ حغ ؾٓؿ أن ادْهقر ذم اخلهقمٜ ب

ًٚ، بؾ هق أصٌف بتٖويؾ افرؤى، أو بٚفًقاغ افتل يٗول افْٚس ؾٔٓٚ أمرًا ٕمر  ويل افدم، وهذا افٍٓؿ فٔس ٕه

ًٚ فٔس افَٚتؾ، ؾال شِىٚن دًٚويٜ  ظذ جٜٓ افٍراشٜ، حٔٞ ينسـٚن ؾٔام ينٌف ؿٔٚس افنٌف، ذفؽ ٕن ظِٔ

ويل افدم، وتقجف مًٚويٜ فَتٚل ظع حيَؼ مًْك اإلهاف ذم افَتؾ، ٕٕف تقجف إػ ؽر ظِٔف حتك فق ـٚن 

افَٚتؾ، وؿد جٚء ذم احلديٞ أن ؾئٜ مًٚويٜ هل افٌٚؽٜٔ، وشقاء ـٚن هذا افٍِظ ظذ مًْٚه افيٚهر ـام ؿٚل 

 ـام تْص بًوٓؿ، أو ظذ ؽر ذفؽ، ؾٕ٘ف يٌغ أن احلؼ ـٚن مع ظع، وظدم اإلهاف ذط فتحَؼ افْك

أيٜ، وفق صح هذا افَقل مـ هٗٓء ظذ تًٍرهؿ فٍٓؿ حز افَرآن ريض اهلل ظْٓام جلٚز فُؾ ويل ؿتؾ 

وفٔف نثؿ مْع مـ افَهٚص فًٌٛ ذظل ـام هق شٌٛ ظع وٓ صؽ أن يَٚتؾ اإلمٚم وهق متَٔـ بٚفْك 

 . إظامًٓ هلذه أيٜ، وهذا ٓ يَقفف هٗٓء افٌتٜ، بؾ ٓ يَقفف ظٚمل ؿط

وافَهد أن تٖويؾ ابـ ظٌٚس هلذه أيٜ ظذ مٚ ؿٚل إٕام هق ظذ ادًْك افذي تَدم، وؿد ذحٝ هذه   

ادًٖفٜ ذم ؽر هذا ادقضـ، وهل جقاز اإلشتٌنٚر بٚفَرآن ظذ مًٚين، أو افتٔٚمـ بف، ظذ أن ٓ يتخذ هذا 

ًٚ ؾتح افًٍؾ شْٜ جٚريٜ ـام يًٍؾ بًض اجلِٜٓ ؾٔام يًّقٕف اإلشتٍتٚح أو ا إلشتخٚرة، ؾٕ٘ف إن أراد صٔئ

افَرآن نثؿ ووع اصًٌف ظذ افهٍحٜ ادًْٜٔ نثؿ يَرأ أيٜ افتل وؿع ظِٔٓٚ اصًٌف وجيًِٓٚ ـٚإلشتخٚرة 

فًٍِف، وهذا وإن وؿع مـ بًض ـٌٚر أهؾ افًِؿ ـام ذـر خٚدم ابـ تّٜٔ ظْف ذم رشٚفٜ ظْف ؾٔام أذـر إٓ أن 

افْٚس يًتٌؼون بام يًًّقن ظـ إراداهتؿ احلٚجٚت وافَرآن أظيؿ  جريٚن افًٚدة بف بدظٜ وٓ صؽ، فُـ

مٚ يًتٌؼ بف، وحقادث هذا افٌٚب ذم هذا ادًْك ـثرة وـتٛ إخٌٚر ضٚؾحٜ هبٚ، وؿد وؿًٝ مع ـٌٚر 

ئّٜ افًِؿ وافتًٍر وافٍَف ؾال تًتُْر ـام ؾًؾ بًض ادًٚسيـ زظاًم أن هذا محٚيٜ فَِرآن مـ اإلهٕٜٚ أو 

ف ذم ؽر مٚ إٔزل فف، وذفؽ حغ اشتٌؼ بًوٓؿ بآيٚت مـ شقرة افتقبٜ ومقؿًٓٚ ظذ حدث مـ اظامف

احلقادث افْقازل، وظذ ـؾ ؾٚفَرآن افُريؿ ـتٚب افؼع وأحُٚمف، وأمٚ افَدر وٕقازفف ؾ٘ن افَرآن يتُِؿ 
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ـٚفقظقد ـام تَدم ذم  ظـ ؿقاظدهٚ اشتىرادًا، وأمٚ أظٔٚهنٚ ؾٓق حديٞ جمّؾ ودًٚين حتَؼ اهلدايٜ وافَٔغ

ژ هذه افًقرة، أو تٌْف ٕمر ظئؿ ـًالمٚت افًٚظٜ ـام ذم شقرة افّْؾ﴿ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک  ک  ڑ  ًٚ ـَقفف تًٚػ﴿ڑ  ھ ﴾  ،وـذـر يٖجقج ومٖجقج ذم شقرة افُٓػ، أو حتدي

﮶ ﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے ﴾  ،وأمٚ ؽر ذفؽ ؾٓق مَهد نثٍٚن تًٌل، ے 

ٜ وتٖويؾ افرؤى وافتٍٚؤل، وـؾ ذفؽ رابىف مع إصؾ بَٔٚس ويَع ذم افَِٛ ظذ مٚ يَع مـ افٍراش

 افنٌف وٓ زيٚدة. 

ھوؿقفف تًٚػ﴿   ھ  ﴾  هذا أمر ذظل بْكة ويل ادَتقل حتك يهؾ إػ حَف، وٓ جيقز ہ 

ًٚ، بؾ جٚء افؼع بردظف ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ًٚ أو ((ٕكتف إن دمٚوز منؾ إك أخٚك طٚد

إخ افيٚمل ـام بغ احلديٞ أن يردع ظـ طِّف، وهذا إمر وإن جٚء بهٌٜٔ اخلز إٓ إٔف  وٕكة ))ميِقمًٚ 

أمر، وذفؽ ٕمهٔتف، ودجلء إمر بف ذم ؽر هذا افٌٚب، ؾٕ٘ف ؿِام أتك أمر بهٌٜٔ اخلز إٓ وـٚن فف جملء 

 درشف.مـ بٚب آخر ظِؿ إٔف أمر أو ؿد شٌؼ مًرؾتف مـ ؿٌؾ، وهذا بغ بٚإلشتَراء دـ 

 

ۋ ؿقفف تًٚػ﴿ ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

 ﴾ ۅ 

وهذا أمر بّْع صٓقة افتِّؽ مـ افتحٚوز بًٌٛ وًػ ادَٚبؾ أو افَدرة ظذ اإلشتتٚر، ؾ٘ن افٔتٔؿ   

ے ؤًػ، ـام أن افَٔؿ ظِٔف ؿٚدر ظذ إخذ بًٓقفٜ وخٍٚء، وفذفؽ جٚء افزجر بٍِظ ﴿ ﴾ ، ھ 

ن شِٜٓ، أو يُقن مَدورًا ظِٔٓٚ، ؾ٘ن افٍْس هتقي فًٍِؾ بٔن، وحيتٚج ذفؽ ٕن إشٌٚب حغ تُق

مًْٓٚ إػ ضٚؿٜ واشتىٚظٜ، ـام تَدم ذم بٚب افزٕٚ، ؾ٘ن اهلقّي إػ افَٚع شٓؾ إن أتك ادرء أشٌٚبف، وحٚل 

ے افٔتٔؿ شٓؾ ادْٚل ؾْٓل ظْف بٍْس افٍِظ﴿﴿  ﴾ .ھ 
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﮴ وؿقفف تًٚػ﴿   ﮳  جئ بَقفف تًٚػ ﴿﴾  ؾنتف آيٜ شقرة افًْٚء ﮲  ی  ی ی ىئ  ىئ 

ىئ  مئ  ًٚ، نثؿ ٓ يٖخذ مْف إٓ مٚ حئ  ﴾  ،ؾٚدتَل فربف ٓ يٖخذ مـ مٚل افٔتٔؿ إٓ إن ـٚن حمتٚج

 جرى بف افًرف ممٚ تىٔٛ فف ٍٕقس افًَالء مـ أمثٚفف، وبام يتالءم مع مٚفف ومَداره.

ۇ وؿقفف ﴿   ۇ  ائ ﴾  ؾنتف شقرة افًْٚء بَقفف تًٚػ﴿ڭ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

وئ ەئ  ېئ  ەئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ   ﴾ .وئ 

وذم شقرة افًْٚء أبقاب أخرى مـ مْع افتحٚيؾ ذم أخذ مٚل افٔتٔؿ، ـٚفزواج مـ افٔتّٜٔ رجٚء أخذ   

ًٚ ذم أـؾ مٚهلؿ بٌر حؼ.  أمقاهلٚ، وفساجع هْٚك ذم ميٚهنٚ، وهق بٚب يوىرد ذم مْع افتحٚيؾ مىَِ

ۈوؿقفف تًٚػ﴿   فٔتٔؿ مٌْل ظذ افًٓد، إذ يتًٓد افَٔؿ ﴾  هذا ٕن أشٚس افَقامٜ ظذ مٚل اۆ 

بحٍظ ادٚل وصٕٔٚتف، بؾ وتّْٔتف، ؾجٚء إمر بٚفقؾٚء بٚفًٓد متهاًل بٚفْٓل ظـ أـؾ افٔتٔؿ، نثؿ هق أمر 

ًٚ، وهذه أيٜ دفٔؾ ظذ أن افقظد مِزم ـام هق ؿقل بًض أهؾ افًِؿ ومْٓؿ  ظٚم بٚفقؾٚء بٚفًٓد مىَِ

رد ظِٔٓؿ بَقهلؿ أن إصؾ ذم افًَقد ادْع، ؾ٘ن أيٜ أمرت بٚفقؾٚء  افيٚهريٜ وهقافهحٔح، فُْٓٚ ـذفؽ

ًٚ أو حرم حالًٓ، وهذا هق افهحٔح ذم  ًٚ، ؾُؾ افًٓقد جيٛ افقؾٚء هبٚ إٓ ظٓدًا أحؾ حرام بٚفًٓد مىَِ

 افٌٚب.

ۅ وؿقفف تًٚػ﴿   ۋ  ۋ  ﴾  دفٔؾ ظذ وجقب افقؾٚء بٚفًٓد ـام تَدم ومٚ ذم مًْٚه ـٚفقظد ٴۇ 

فٍٚرق ادٗنثر ٕن فٍرق بْٔٓام أن افقظد مـ ضرف وافًٓد مـ ضرؾغ، وٓ حجٜ فَقهلؿ إن افِزوم ٓ فًدم ا

يُقن إٓ ذم ادًٚووٚت، وأمٚ تٍريَٓؿ هْٚ بغ افديٕٚك وافَوٚء ؾال وجف ؾٔف، مع أهنؿ اوىربقا ذم بٔٚن 

افًٓد ذم هذه أيٜ مًٗول افٍٚرق بغ مٚ هق ؿوٚئل ومٚ هق ديٕٜٚ وهلؿ ؾٔٓٚ صقٓت فٔس هذا مُٚهنٚ، و

 ؿوًٚء وديٕٜٚ وٓ ؾرق.

 

ەئ ؿقفف تًٚػ﴿   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې ې  ې  ې  ۉ   ﴾ .ۉ 

وهذا أمر بٚفقؾٚء ظذ مًْك آخر، وهق مـ تقؾٜٔ احلؼ ٕهِف، ؾ٘ن اهلل إٔزل ادٔزان فَٔقم افْٚس بٚفًَط   

ڑ افرمحـ ذم ؿقفف تًٚػ﴿ـام ذـر ذم شقرة احلديد، وؿد ووًف اهلل ذم اخلِؼ رمحٜ هبؿ ـام ذم شقرة 
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ًٚ ڑ  ﴾  ،ومـ ظدل اهلل ورمحتف أن أمر بٚفًدل ذم افُٔؾ، ؾٖوجٛ أن يقؾٔف حَف وٓ يٌخس مْف صٔئ

ٺـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ذم شقرة إًٕٚم﴿ ٺ  ﴾  وهذا مـ مَٚصد بًثٜ ڀ ٺ 

ڎ ڈ إٌٕٔٚء ٕؿقامٓؿ إذ ؿٚل صًٔٛ فَقمف﴿ ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڇ ڍ 

ڑ ڑ ژ  ژ  ڈ ڈ ژ ﴿﴾  وؿٚل تًٚػ ظْفڈ  ڎ 

ک ک  ڑ ک  ڑ   ﴾ .ژ 

وهذا إمر بٚإليٍٚء هق ؿٚظدة حتريؿ افربٚ، ؾ٘ن افربٚ أـؾ مٚل افٌر بٌر حؼ، وهق ود ادٔزان بٚفًَط،   

ې ېؾ٘ن اهلل ؿٚل﴿ ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ  ۋ  ﴾  ،وذم هذه أيٜ بٔٚن أن ٴۇ 

ؾ٘ن افقء إمٚ أن يُقن أمقر افْٚس دمري بًّْٔغ٧ افُٔؾ وادٔزان، وٓ خيرج افْٚس ذم مًٚووٚهتؿ ظْٓٚ، 

ًٚ، وؿد أمر أهؾ اإليامن ب٘ؿٚمٜ احلؼ ؾٔٓام، أمٚ مٚ هق مُٔؾ ومٚ هق مقزون ؾٓذا يًقد  مُٔاًل أو يُقن مقزوٕ

ًٚ وـذفؽ  ٕظراف افْٚس، ؾَد يتْٚوبٚن ظذ رء واحد، وـؿ مـ رء ـٚن مُٔالً نثؿ صٚر مقزوٕ

ًٚ ٓ دخؾ فًِرف ؾٔف، فُـ يٌَك مٚ ظغ  افًُس، وٓ منٚؿٜ ذم هذا افٌٚب، وٓ افتٍٚت دـ جًؾ ذفؽ ديْ

افنٚرع ؾٔف مًْك ؾٔجٛ أداءه ظذ ظذ هذا ادًْك ـَّدار صدؿٜ افٍىر، وٕهٚب افَْديـ٧ افذهٛ 

 وافٍوٜ.

ەئ وؿقفف تًٚػ﴿   ەئ  ائ  ﴾  وصػ فذات افًٍؾ، ووصػ فًٚؿٌتف، ؾ٘ن افتٖويؾ ذم افَرآن ائ 

ى ى ﴿افتًٍر ـَقفف تًٚػ -ظذ مًْٔغ٧ أوٓمهٚ: ې   -﴾  أي تًٍرهٚ، ونثٕٚٔٓام:ې 

ڳ ﴿ -افًٚؿٌٜ بٚفًٍؾ، ذفؽ ـَقفف تًٚػ ظـ يقشػ ظِٔف افًالم: گ  ﴾  أي واؿًٓٚ، وـَقفف گ 

ەئ تًٚػ﴿ ائ  ەئ﴾  أي حََٔتف، ؾَقفف تًٚػ هْٚ﴿ائ  ﴾  هق بٚدًْك افثٕٚغ ؾ٘ن واؿع ەئ 

 ـ مـ اخلٕٜٔٚ وافٌخس.وؾٚء افُٔؾ وافقزن بٚفًَىٚس واؿع افًَد وحََٔتف افُقٕٜٔ، وهق أحً

﴾  فٔس مـ بٚب افتٍؤؾ ظذ افٍٚوؾ، ؾ٘ن افٌخس ذ وطِؿ، فُـ هذا مـ بٚب ەئوؿقفف تًٚػ﴿   

 ادٌٚفٌٜ ذم وصػ حًـ افًٍؾ.



 تفسير سورة اإلسراء
 

 153 

ەئوؿٚل بًض أهؾ افًِؿ ذم ؿقفف تًٚػ﴿   ﴾  أي ظٚؿٌتف ذم أخرة حؼ، وهق مـ بٚب افتًٍر ەئ 

 بًٌض حَٚئَف، ٓ ؿكًا ظِٔٓٚ.

ر اهلل تًٚػ ؿقاظد افًدل وافًّؾ ذم ادٚل وافٍْس جٚء ذـر بٔٚن ؿقاظد احلؼ ذم افًِؿ بًد أن ذـ  

وافنٓٚدة، وهذا أمر ؿد اظتْك بف افَرآن أصد افًْٚيٜ، ومـ تٖمؾ شقرة افْجؿ رأى ؾٔٓٚ ؿقاظد اإلشالم ذم 

فهحٔح، وأدائف هذا افٌٚب، ـام أن آيٚت أخرى ذم ؽرهٚ ؾٔٓٚ وقابط افًداد وافتقؾٔؼ فتحَٔؼ افًِؿ ا

ظذ وجٓف ادالئؿ فف، ـام أهنٚ اظتْٝ هْٚك بٕٚشامء وادهىِحٚت ـذفؽ، ٕهنٚ وإن ـٕٚٝ أفٍٚظ إٓ أهنٚ 

 ؿقافٛ ادًٚين وؾًٚدهٚ يًقد ظذ ؾًٚد ادًْك ـذفؽ.

 ذم هذه أيٜ مـ شقرة اإلهاء يٖمر اهلل ظٌٚده بًدم تهديؼ أو ؿٌقل أو ؿقل مٚ مل يتحَؼ بىريؼ صحٔح،  

ؾ٘ن افًِؿ افهحٔح إٕام حيهؾ بٚفًامع وافٌك واإلشتَراء أو اإلشتٌْٚط أي بًّؾ افَِٛ بَقاظد افٍىرة 

وافْير، وهذه افَقاظد تُقن خٚصٜ فُؾ ظِؿ، ؾام حيهؾ بٚإلشتَراء ٓ جيقز أخذه بٚإلشتٌْٚط، ؾ٘ن ظِؿ 

بؾ إٕام يٗخذ بٚفٌحٞ  افتُقيـ ٓ جيقز أخذه بٚفَٔٚس افهقري ـام شٚد ذم ـؾ إرض ؿٌؾ اإلشالم،

وافتجربٜ واإلشتَراء وادالحيٜ، وهذا ـِف مـ مَتٙ ـِّٜ ))افًِؿ(( افقاردة ذم هذه أيٜ، ؾ٘ن أخذ 

دفٔؾ ظذ ﴾  ېئ ىئ﴿ افًِؿ مـ ؽر ضريَف يًِٛ ظْف صٍٜ افًِؿ وهق بٚجلٓؾ أفهؼ وؿقفف تًٚػ

َٚئؼ مٚ يٍْذ مْٓام، أمٚ إظامل افُِٔٚت أن افًِؿ إٕام حيهؾ بٚإلشتَراء وادالحيٜ، وٓ تٖمؾ إٓ بًد ح

افذهْٜٔ فتًٍر افقؿٚئع  وافُقن ؾٓق جٓؾ يقٕٚين هى ذم افٍالشٍٜ وادتُِّغ، وظِامء اإلشالم برءاء 

 مْف وٓ جيقز ًٌٕتف فَِرآن وٓ فًِْٜ افٌْقيٜ.

تَع ؾٔٓٚ احلَقق أو شقاء ذم افقؿٚئع افتل  ،أيٜ إٕام تتحدث ظـ بٚب افتُقيـ وافنٓٚدة ظِٔف هذهوذم   

إحُٚم، ـٚفنٓٚدة ذم افًَقد واحلدود وؽرمهٚ، أو ذم مٚ هق خٚرج ذفؽ ـتًٍر احلقادث اإلجتامظٜٔ أو 

افُقٕٜٔ، فُْٓٚ يُّـ اإلحتجٚج هبٚ ذم ظِقم افروايٜ واإلشتٌْٚط أي اإلجتٓٚد ٕن هذه افًِقم مدارهٚ 

 ظذ افًّع وافٌك وافٍٗاد ـذفؽ.
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دفٔؾ ظذ أن افًَع افٍىري دفٔؾ بذاتف، ـام إٔف وشِٜٔ فتحهٔؾ افدفٔؾ،  ﴾ ىئ ﴿وؿقفف شٌحٕٚف  

ؾٚفًَؾ افٍىري فف ؿدراتف افتل ؾىر ظِٔٓٚ وصٚرت مـ ئَْٔٚت افقجقد اإلًٕٚين، وـذفؽ ؾ٘ن أظامل هذه 

 ادَررات ذم ادًّقع وادْيقر حيَؼ وجقد افدفٔؾ فمخر، فُـ مع اظتٌٚر أن ـؾ ظِؿ فف دفٔؾ ومقارده.

ويَٚبؾ ادًّقع وادْيقر ومَررات افًَؾ افٍىري افتقهؿ واخلٔٚل، وهل مًٚين تَع ذم افٍْس بالد دفٔؾ   

ذم مًْٚهٚ، وهذا بٚب ٓ يَْىع وفٔس فف شٚحؾ، وهق جٓؾ موىرد، بدءًا مـ افؼك إػ مٚ هق أدٕك مْف 

ِٔؿ، واهلل ؿٙ ظذ اإلًٕٚن بُثر، وـؾ إًٚن فف حظ مْف ٓ يُّـ أن يٍقتف، ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ هق افً

وافًًٔد مـ هداه اهلل إػ احلؼ، واجتٓد وشًف ذم رد ، >72=إحزاب: ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿بَقفف

 زوه بال دفٔؾ واظتٌٚر.ٌفتل تاافقاردات 

ظذ أن مَتؾ افًِؿ فٔس ذم أخذه مـ ؽر مقضْف ؾَط، وإٕام فف مقهـ ومذهٛ آخر وهق اهلقى، ؾ٘ن ادرء   

ًٚ فِٓقى، وفذفؽ مجع اهلل هذيـ ذم ؿقفف ؿد يٌدو فف افًِؿ   ويًرؾف فُـ ٓ يتًٌف وٓ يٗديف ظذ وجٓف اتٌٚظ

 .>23=افْجؿ:  ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿

،دفٔؾ ظذ أن افًِؿ ظٌٚدة، وأن إظامل افَِٛ ذم افْير وافٍُر  ﴾ىئ ی ی ی ی  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ظذ مٚ ـِػ بف، ؾتًىٔؾ مٚ ـِػ بف، أو إظامفف  بٚإلشتٌْٚط واإلشتَراء ظٌٚدة ـذفؽ، ؾ٘ن ادرء ٓ يًٖل إٓ

 ذم ؽر بٚبف مًهٜٔ يٗاخذ افًٌد ظِٔٓٚ.

وإظامل هذه أيٜ ذم إمٜ يَيض ظذ اجلٓؾ، وُيذهٛ ـثرًا مـ أخٌٚر افًقء، وحيَؼ افًداد وبِقغ   

، ومٚ ذم ادَٚصد مـ أبقاهبٚ بٖهع وؿٝ وأدٕك جٓد، فُـ دٚ صٚر افًِؿ ذم إمٜ هق افُنػ افهقذم

ًٚ ظذ اهلل، وصٚر ادجٚذيٛ هؿ إوفٔٚء، وصٚر متَـ ؾـ مـ افٍْقن  مًْٚه ممٚ يًّقٕف افًِؿ افِدين ـذب

يتُِؿ ذم ـؾ افٍْقن، وصٚر ذم إمٜ مـ يْير ذم افِقح ادحٍقظ يتًِؿ افٌٔٛ ويًِؿ أهار افتُقيـ، 

افٍَٔف أن يتُِؿ ذم ـؾ ظِؿ  وصٚر أهؾ افٌىٚفٜ يٍَْقن مـ خزائـ افٌٔٛ فقٓيتٓؿ، وصٚر مـ حؼ

ًٚ فُؾ مدع، وهق افًِؿ افذي  ـٚفىٛ وشقاه، ٕن افٍَف أجؾ افًِقم، وصٚر تٖويؾ افرؤى مِحًك مًتٌٚح

وصٚر إخراج  ،>21=يقشػ: ﴾ ې ې ى ى﴿ خص بف ٌٕل ظذ وجف اددح فف ـام ؿٚل تًٚػ

اين )زظّقا( خرًا مـ حدنثْٚ  مـ إبدان بدياًل ظـ ظِؿ افىٛ، وصٚر افٍتح افربٚين افهّدغافنٔٚض
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وأخزٕٚ، وصٚر هْٚك طٚهر وبٚضـ، وظِؿ ذيًٜ وظِؿ حََٜٔ، ـؾ هذا ومٚ ذم مًْٚه دٚ صٚر ذم هذه 

إمٜ ؾٕ٘ف ؿِٛ خريتٓٚ إػ افود، ؾهٚرت أهقن افْٚس وأذل افْٚس وأجٓؾ افْٚس، وافًجٛ أن أظيؿ 

ذي يًتٌىـ ـؾ ظِقم افقجقد صٚر أهقن ظِقم إرض وأصَٓٚ وأصًٌٓٚ وهق افتٌٔر، وهق افًِؿ اف

افًِقم ظْد أهؾ اإلشالم، وصٚر يتحدث بف ـؾ أحد بال وٚبط، وـؾ يزظؿ أن وشِٔتف ذم افتٌٔر هل 

ضريَٜ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهل افتل حتَؼ افًزة فًِِّّغ، وفق روجع أحدهؿ ذم ؾرع مـ 

ََٝ ذم أصقل هذا افَٚئؾ فقجدت أن جمرد مجٚل ؾروع هذا افٌٚب فٌٓٝ أن هذا ظِؿ فف ؿقاظده، ؾ٘ن ح

افقاردات هل افدفٔؾ افقحٔد، ٕن أؽِٛ هٗٓء مل يًرؾقا واؿًٓؿ، أي مٚ يَٚل فف ذم أصقل افٍَف بتحَٔؼ 

ادْٚط، بؾ إن أحدهؿ فّٔدح ًٍٕف ويّدحف أتٌٚظف بٖٕف ٓ يًّؾ شًّف وبكه ذم إدراك واؿًف، بؾ هق ابـ 

ال وٚبط شقى مجٚل افقارد وحًـ ؿ إن ؿٔؾ فف ـٔػ ًّٕؾ إىِؼ فًٕٚف بافُتٚب دٚ مٙ وإَٙ، نث

دٚ زاد أحدهؿ ظـ ؿقفف: ٓ  ﴾ىئ ی ی ی ی  ﴿ٔٚؽٜ، وفق أن هٗٓء حََقا ؿقفف تًٚػهاف

 أدري، وهل مىٜٔ افهٚحلغ حغ ٓ يدرون.

 

 >37=اإلهاء:  ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴿ ؿقفف تًٚػ  

ًٚ، ؾ٘ن بٚظٞ هذا ادق إٕام هق افٌٍِٜ ظـ افًٚؿٌٜ واإلؽسار هذا هنل ربٚين فِّ   ٗمْغ بًدم ادق مرح

بٚفًّْٜ، وادرح بىر وأذ، ؾ٘ن دخؾ ذم ادق ـٚن اختًٔٚٓ، وهل منٜٔ يٌٌوٓٚ اهلل تًٚػ ؾٕ٘ف ؿٚل ذم 

اهلل صذ اهلل  احلديٞ افَدد)) افًزة إزاري وافُزيٚء ردائل مـ ٕٚزظْل ؾٔٓام ظذبتف(( ،وؿد ؿٚل رشقل

ظِٔف وشِؿ ٕيب دجٕٜٚ وؿد ختٚيؾ بغ افهٍغ ))إن هذه دنٜٔ يٌٌوٓٚ اهلل إٓ ذم هذا ادقضـ(( أي افَتٚل، 

وافًِقك افيٚهر دفٔؾ ظذ افٌٚضـ ومٚ ذم افٍْس وافَِٛ، ـام أن ؾًؾ افيٚهر واجلقارح يٗنثر ذم افَِٛ 

ٚل حتك ٔمًف، ؾال جيقز جمرد ادق بٚإلختخر بام وافٍْس، ؾحٚهلام ـحٚل افدم وافَِٛ، ـؾ واحد يّد أ

فق زظؿ صٚحٌف إٔف يًٍِف بال ـز، ؾِق صدق ؾ٘ن ادنٜٔ متد افَِٛ بٚفُز حتك فق مل يُـ ؾٔف ابتداًء، وهذا 

ًٚ حتك فق ـٚن بٌر اختٔٚل.   دـ تٖمِف ظِؿ صقاب مـ مْع اإلشٌٚل مىَِ
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ر اهلل افْٚس بٖهنؿ أظجز ذم منٔٓؿ مٓام وأيٜ هْٚ جًِٝ مق ادرح ـٖٕف متٍد فألرض و ـّ ًٚ ظِٔٓٚ، ؾذ ترؾً

 اإلختٔٚل أن خيرق إرض ؾٔنَٓٚ، أو أن يٌِغ ذم تٔٓف ضقل اجلٌٚل وارتٍٚظٓٚ. فـٚن ؾٔ

ؾ٘ن ؿٔؾ إن هذه ادنٜٔ حتَؼ مَهد صٚحٌٓٚ مـ افتٔف ظذ افْٚس وافسؾع ظِٔٓؿ وؿد يَهد إيذاء صٕٚئٔف   

صؼ إرض وٓ مىٚوفٜ اجلٌٚل؟ ؾَٔٚل فف إن افيقاهر اددظٚة خقادع، ؾريد  وحٚشديف، ومل يَهد ادٚر

ادرء هبٚ أمرًا نثؿ تٖخذه إػ أزيد مـ مراده، حتك يٌِغ بف افقهؿ إػ اظتٌٚر هذه افيقاهر حَٚئؼ، وهذا مًْك 

ؾ٘ن اهلقى خٚدع، وهق ظذ مًْك إظامل افيقاهر  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ ذـر هذا إمر بًد ؿقفف

بِقغ حٚجتف مـ هذه إمراض اخلٌٔثٜ تهٌح  بًددظٚة حَٚئؼ تْتٟ ظْٓٚ مراد صٚحٌٓٚ، ؾٚدرء اد

إمراض حٚـّٜ ظِٔف تًقؿف وٓ يًقؿٓٚ، وهذا ـنٚرب ادخدرات، ؾٕ٘ف يؼهبٚ دًْك، نثؿ تًتحُؿ بف 

ًٚ وتًقؿف ؾٌِٔٛ ظِٔف ادرض حتك يَْٚد فف ـَٕٚٔٚد افُِٛ درض افًًٚر، ؾًٌد أن حيَؼ ادٚ ر مرح

مَهده ذم افتٔف وافسؾع واإليذاء يٖخذه هذا ادرض إػ أوهٚمف ـام تٖخذ احلنٔنٜ صٚحٌٓٚ، ؾٔتخٔؾ إٔف 

بِغ مـ افَدرة مٚ حيَؼ بف ومهف، ومٚ هق إٓ هق افذي ـٚن ظِٔف بهٌره ووًٍف وؿِٜ حِٔتف، وهذا افذي 

َع فٖٔجقج ومٖجقج حغ يقجٓقن وؿع فٌِّرور دٚ ختٔؾ أن يَتؾ إفف افًامء ـام زظؿ، وهق افذي ي

شٓٚمٓؿ إػ افًامء، وهق صًٚر هذا افًك ظْدمٚ ؿٚل أحدهؿ ممـ يًّقهنؿ بٚفٍالشٍٜ ))مٚت اإلفف((، 

،ومٚ هق إٓ جمرد وهؿ  >24=يقٕس:﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿وهق افقهؿ افذي ؿٚفف تًٚػ ظْٓؿ

بًٌٛ ؽروره وـزه، ـام ؿٚل  ومرض وخٔٚل أضٍٚل صٌٚر، وفذفؽ ؿٚل اهلل هلذا ادٚر أمرًا شَٔع ؾٔف

ًٚ أن إرض  >258=افٌَرة: ﴾ڇ ڍ ڍ ﴿ ّٕرود ٓبراهٔؿ ظِٔف افًالم ًٚ شٔتقهؿ يقم ،وهذا ادٚر مرح

صٌرة أمٚمف، وأن اجلٌٚل متهٚؽرة هلٚمتف، وهل أمراض افًَؾ بًد شٔىرة أمراض افَِقب، ؾٓذه أيٜ 

هٚ أهنٚ ترتد ظذ صٚحٌٓٚ ب٘ؾًٚد ظَِف، وهذا بٚب تٌْٔف إػ آنثٚر ادًٚيص ظذ اإلًٕٚن، ؾ٘ن أول آنثٚر

موىرد ذم ـؾ ظىٚء اهلل فٌِؼ، ؾ٘هنؿ إن اؽسوا بف إَِٛ ظِٔٓؿ ذًا ووبًٚٓ، وـٚن مَتِٓؿ مـ هذا 

 افٌٚب ٓ مـ ؽره، وهذا بّغ ذم شَقط إمؿ وإتنٚر اخلراب.

وهٚ هق اإلًٕٚن ذم هذا افزمٚن وؿد وافَهد أن اإلًٕٚن مٓام بٌِٝ ؿقتف وظِّف ؾٓق حمُقم بٚفًْـ،   

ًٚ أمٚم صؼ إرض وأمٚم برـٚن  اؽس بام مًف مـ ؿقى، وبام بِغ مـ مًٚجلتف شْـ ربٕٜٚٔ إٓ إٔف مٚ زال ؤًٍ
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اجلٌٚل، ؾِق أن إرض مٚدت حتتف ؿِٔاًل دٚ دؾع ظْف ذهٚ ـؾ آٓتف وظِقمف وؿدراتف، وـذفؽ فق نثٚر 

ن صٌره ووًٍف، وأن إرض افتل زظؿ افًٔىرة ظِٔٓٚ ؿد ؽٌِتف برـٚن مـ رأس جٌؾ، ٕدرك اإلًٕٚ

،ؾٚإلًٕٚن أشر فًْـ افُقن وفٔس حٚـاًم >258=افٌَرة: ﴾ ک گ گ﴿  ووؿف مٚ ؿٚل اهلل ظـ ّٕرود

 ظِٔٓٚ وٓ هل حتٝ شِىٕٚف، وفُْف افقهؿ وافٌرور.

 

 >38=اإلهاء:  ﴾يت جث مث ىث يث حج مج﴿ ؿقفف تًٚػ   

ٗمـ ظـ اؿساف افؼ ؾٕ٘ف ئٍُف أن يًِؿ أن هذا افًٍؾ مُروه هلل حتك يًرض وهذا أظيؿ مٚ يردع اد  

م ظْف، وذفؽ دون ادراجًٜ، فُـ بًد افتًِٔؿ وافتهديؼ ٓ يّْع  مـ افٌحٞ ظـ حُّٜ إحُٚ

 ٌِغ افراشخغ ذم افًِؿ، بؾ هق مـ أخص ظِقمٓؿ.موآنثٚرهٚ، وهذا 

ذم ًٍٕٓٚ، وهل مُروهٜ هلل تًٚػ، ؾهحٔح افٍىرة يدرك وأيٜ جًِٝ هلذه افٌَٚئح وصٍغ٧ أهنٚ شٔئٜ   

ؿٌحٓٚ افذايت نثؿ جيتّع مع هذا افؼع افذي بغ ـراهٜٔ اهلل تًٚػ هلٚ، وفذفؽ ٓ يٖيت هذه إمقر إٓ 

مُْقس افٍىرة ومًرض ظـ افؼع، فُـ ٕن افٍىرة أوًػ احلجٟ، وأؿؾ مـ أي وارد خٚرجل ظِٔٓٚ 

ٜ افٌؼيٜ فِؼع فٌٔٚن هذه إمقر أمر رضوري، ؾٚفٌْقة رضورة فٌِؼ ؾ٘ن تٌرهٚ شٓؾ، وفذفؽ ؾحٚج

 وٓ اشتٌْٚء هلؿ ظْٓٚ.

دل ظذ أن هذا افٍِظ ذم افَرآن يًْل افتحريؿ، وهق اشتخدام إوائؾ فف ـام ؿرر ﴾ مج﴿ وؿقفف تًٚػ  

ٕصقفٔغ، وذم ذفؽ أهؾ افٍـ، ؾ٘ن افُراهٜ ذم ـالمٓؿ ٓ تًْل مٚ اشتَر ظِٔف مهىِح افُراهٜ ظْد ا

احلديٞ)) إن اهلل ـره فُؿ ؿٔؾ وؿٚل وـثرة افًٗال(( وهق فٍظ مسدد بغ احلرمٜ ومٚ هق أدٕك مْٓٚ ممٚ 

يًّك افُراهٜ ظْد افٍَٓٚء، وفذفؽ حيتٚج إػ دفٔؾ خٚرجل فٌٔٚن درجتف، ويَٚبؾ ـِّٜ افُراهٜ ذم 

حدد حُّٓٚ: افقجقب أم احلديٞ ـِّٜ احلٛ وهل ـُِّٜ افُراهٜ حتتٚج دفٔؾ مـ خٚرجٓٚ فٔ

اإلشتحٌٚب، هذا إذا ـٚن احلٛ وافُره فًٔٚ ذم إمقر اجلٌِٜٔ وـَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )) إين 
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، وهذا دفٔؾ فؽ أن أحُٚم افَرآن ؽٚئٜٔ وأحُٚم افًْٜ ؽٚئٜٔ وشىٜٔ 2ـرهٝ أن أذـر اهلل إٓ ظذ ضٓر((

ة تٌحٞ ذم ميٚهنٚ، ؾال يقجد ذم افَرآن ـام ؿٚل بًض أهؾ إصقل، وهق ؿقل صحٔح فف صقاهد ـثر

ٍٕٚق أصٌر وٓ ـٍر أصٌر، بؾ ـؾ ٍٕٚق ؾٔف أـز ـام ـؾ ـٍر ؾٔف ـذفؽ، وأمٚ مًْك ـِّٜ ابـ ظٌٚس)) 

ـٍر دون ـٍر(( ؾِٓٚ مقضـ آخر مـ افؼح، إذ ؾٓؿ افقاؿًٜ افتل ظِٔٓٚ اخلالف ذم إيَٚع أيٜ بٌٚئٔتٓٚ أو 

َرآن ريض اهلل ظْف، ويدفؽ ظذ ادًْك ادتَدم ـذفؽ مٚ روي ذم بقشىٔتٓٚ مٓؿ فٍٓؿ ـِّٜ حز اف

ًٚ ٓ تًرؾف إٓ راجًٝ ؾٔف  افهحٔح مـ حديٞ ابـ أيب مُِٜٔ أن ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ـٕٚٝ ٓ تًّع صٔئ

حتك تًرؾف، وأن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل)) مـ حقشٛ ظذب(( ؿٚل ظٚئنٜ)) ؾًقف حيٚشٛ 

ًٚ يًرًا(( ؿٚفٝ : ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)) إٕام ذفؽ افًرض وفُـ مـ ٕقؿش احلًٚب هيِؽ(( حًٚب

،ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾّن احلًٚب افًٔر بٚفًرض، وهق دفٔؾ ظذ جقاز تٌٔر فٍظ افَرآن ذم 

 ڍ﴿ افتًٍر فسإؾٓٚم ؾٕ٘ف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾن احلًٚب افًٔر بٚفًرض، فُـ ادراد إٔف فقٓ ـِّٜ

ذم افَرآن ـٚن مًْٚهٚ افًذاب ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٚؿسان احلًٚب هبٚ يًْل أهنٚ فًٔٝ ﴾

ؽٚئٜٔ، وفق خِٝ ظْٓٚ فُٕٚٝ ـذفؽ، ؾ٘ضالق إفٍٚظ ذم افَرآن يًٌُٓٚ هذا ادًْك بخالف مٚ فق ؿٔدت، 

 وهذا بّغ ذم احلديٞ.

   

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿  ؿقفف تًٚػ   

 >39=اإلهاء:﴾ٿ

جًؾ اهلل شٌحٕٚف هذه إحُٚم وافْقاهل مـ احلُّٜ، واحلُّٜ ذم افَرآن ظذ مًٚين وفٔس ظذ مًْك   

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ واحد، ؾ٘هنٚ تٖيت بًّْك افًْٜ ـام ذم ؿقفف تًٚػ

 >34=إحزاب:  ﴾ڱ 

                                                           
2
هذا الحديث بهذا اللفظ عند الطبراني، وقد ورد هذا الحديث ومناسبته في مواطن متعددة وبصيغ مختلفة، فهو في الصحيحين عن أبي الجهي   

لمهاجرين بن قنفذ وابن عمر وأبي هريرة وجابر، ومرة كانت كراهة السال  بسبب البول، ومرة بغير هذا اللفظ، وعند غيرهما عن غيرهما عند ا
 بسبب عد  الوضوء، فانظر شراح البخاري في كتاب التيم  باب التيم  في الحضر إذا ل  يجد الماء وخاف فوت الصالة.
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مع افًّؾ بف ـَقفف  ،وتىِؼ ظذ افًِؿ مىًَِٚ >113=افًْٚء: ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ وـَقفف

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ تًٚػ

،وتٖيت بًّْك حًـ افَوٚء وإدراك احلؼ ذم ادْٚزظٚت ـَقفف ظـ داود ظِٔف افًالم  >269=افٌَرة: ﴾ۈئ

، وتٖيت بًّْك مىِؼ افٍٓؿ ـَقفف >251=افٌَرة:  ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿

 . >54=افًْٚء: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿تًٚػ

واحلُّٜ هْٚ هل إمر اإلهلل، وود احلُّٜ افًٍٚهٜ وافىٔش، وـٍك بقصػ اهلل تًٚػ ٕوامره هذا   

 افقصػ افًئؿ فًِٔؿ أن ذظف هق احلؼ وأن ؽره إٕام هق زبٚٓت افٌؼ وؿذاراهتؿ. 

تَدم أن هذه احلُّٜ اإلهلٜٔ ووًٝ بغ  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وؿقفف تًٚػ  

وؿد تَدم افٍرق بغ إوػ وهذه، ؾٕٚول ؿٚظد ظـ  ،﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿تًٚػهذا إمر بَقفف 

ًٚ ؾٔٓٚ بًٔدًا ظـ ـؾ خر.  اخلر وٓ إرادة فف ؾٔف، نثؿ افًٚؿٌٜ أن يرمك ذم جْٓؿ مَِٔ

ر هذا مرارًا ذم افَرآن ـام ذم شقرة إظراف وافزمر ـؾ٘ن ادالئُٜ تِقمٓؿ وؿد ذ ﴾ٿ ﴿وؿقفف تًٚػ  

 ؿ وؽٚؾر.وادٗمْقن وح

 ويِقمٓؿ اهلل تًٚػ ـام ذم إًٕٚم.  

 ويِقمٓؿ ذـٚؤهؿ ـام ذم افهٚؾٚت وافنًراء.  

 ويقم افَٔٚمٜ هق يقم افتٌٚبـ ـام شامه اهلل تًٚػ.  

إٕام ٕزفٝ ظذ أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهؿ ظذ   ﴾ پ ﴿وهذه إوامر اإلهلٜٔ    

ًٚ، احلٚل افذي ظِّٝ مـ افٌالء وا إلمتحٚن، ؾال مٚل ظئؿ يٌذروٕف، وحٚهلؿ فٔس ؾٔف مٚ حيَؼ ادق مرح

بؾ هؿ ادًتوًٍقن ادًتخٍقن، وؿد ؿتؾ مْٓؿ شّٜٔ ريض اهلل ظْٓٚؾِؿ هتتز صًرة فَٚتِٓٚ، ؾامذا إذًا؟ 

 ودٚذا تْزل هذه أيٚت ذم هذا احلٚل؟

د هلؿ هلذا افتٌدل افذي هؿ ظذ بًد خىقة هذا تٖـٔد فؽ ظذ أهنٚ وظد إهلل هلؿ بتٌدل احلٚل، وهل إظدا  

مْف، ؾًٖٔيت ادٚل، وشٖٔيت افًِىٚن، وشتٖيت افَقامٜ ظذ أخريـ، وهل حَٚئؼ ٓ تَع إٓ بٖمٚن 
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واشتَرار، وذم هذا إمٚن واإلشتَرار جيٛ مراظٚة ))احلُّٜ(( فٔتحَؼ افٌَٚء افذي يَقم مع هذه افٍئٜ 

َٚء فألمؿ، وهل أشس حتَٔؼ افًٌقديٜ ظْد افْك وافتُّغ، ؾٓل ظذ رى اهلل تًٚػ، ؾٓذه ظّد افٌ

 دشتقر ادرء واجلامظٜ، وهل مُقٕٚت افنخهٜٔ افٍرديٜ واجلامظٜٔ دجتّع اإليامن افَٚدم.

إهنٚ افٌْٚء افًِّل واخلَِل فقراث إرض، وهل ذم صٌٔتٓٚ خىٚب فٍِرد فُـ حَٚئَٓٚ شٚريٜ ذم أمٜ،   

َرآين ذم مثؾ هذه احلُّٜ، إذ أن اخلىٚب فٍِرد حيَؼ إنثر ذم ـؾ وهذا مـ خهٚئص اخلىٚب اف

افيروف، وينًر بٚإلفتزام دون تزير فِتْهؾ، ؾٔدخؾ مع افٍرد حٔٞ ـٚن، وظذ أي وجف مـ أحقافف، 

نثّؿ إن هيٚهنٚ ذم هٗٓء إؾراد حيَؼ صٌٌٜ مجٚظٜٔ دجتّع متُٚمؾ ؾتُقن آنثٚرهٚ وظقاؿٌٓٚ ظذ إمٜ 

داء أٔف إٔف مًٗول مًٗوفٜٔ مٌٚذة ذم ٓذا جمتّع حيّؾ أؾراده افتُِٔػ، وينًر ـؾ ؾرد ؾوحوٚرهتٚ، ؾ

احلُؿ واحلٍٚظ ظِٔف ومراؿٌتف، ؾِٔس هْٚك ضٌَٜ حُؿ وضٌَٜ حمُقمغ ذم أداء إحُٚم افؼظٜٔ افتل 

ام هق مُِػ حتَؼ صٌٌٜ ادجتّع ومًامه، ؾ٘ن ـٚن ٓبّد مـ ؿٚئد ٕمر ٓ يتحَؼ وجقده إٓ بٚجلامظٜ ؾٕ٘

مـ اجلامظٜ ٓشتٍٔٚء هذا إمر وأدائف، ٓ ٕٕف هق ادُِػ بف ابتداًء دون اجلامظٜ، وحغ يتٖخر ذم إداء 

هق ادُِػ ٓ ٕحـ، )) -شتٍٔٚئف وحتََٔف، وٓ يَقفقن:ويَك ؾٔف يًقد إمر إػ ادٍُِغ بف أصٚفٜ ٓ

يًَط مٍٓقم إمٜ وصٌٌتٓٚ اإلشالمٜٔ فٔهٌح  ، وحغ يَِْٛ هذا ادٍٓقم((وإنثّف ظذ ًٍٕف ٓ ظِْٔٚ

احلديٞ ظـ دوفٜ ؾَط، وهذا مـ أظيؿ افؼ، وهق افذي وؿع، ؾحغ شىٝ افدول واحلُقمٚت ظذ 

حَقق إمٜ ذم هذا افٌٚب، وإتؼ افًُؾ افذي أصًر إمٜ بٚفراحٜ هلذا افًىق، ٕن هذه احلَقق هل 

تٌقل افدوفٜ، حتك إذا شَىٝ افدوفٜ ـٕٚٝ إمٜ ؿد واجٌٚت وتُٚفٔػ، ؾتالصك مٍٓقم إمٜ أمٚم 

ؽٚبٝ ؿٌؾ ذفؽ، ؾٚحتٚج افدظٚة وافًٚمِقن فديـ اهلل تًٚػ إػ إظٚدة مٍٓقم إمٜ أوًٓ فٔتحَؼ وجقد 

افدوفٜ، ومٍٓقم إمٜ ٓ يتحَؼ إٓ بٚفَٔٚدة احلََٜٔ هلٚ، وفًٔقا هؿ احلُٚم بؾ هؿ افًِامء، وهٗٓء خالل 

ًٚ أمٚم تٌقل ومتدد افدوفٜ، مع حَٛ افتٚريخ اإل ًٚ ؾنٔئ شالمل ؿد ذهٛ شِىٚهنؿ ظذ إمٜ وافدوفٜ صٔئ

دخقل ظقامؾ افًٍٚد افًِّل واخلَِل وافٍْز ؾٔٓؿ، ؾُٕٚنػ ادًِّقن ظْد حمْٜ شَقط افدوفٜ إػ 

صٌٌتف  أؾراد  ٓ ؿٔٚدة هلؿ، بؾ شٚرظٝ ؿٔٚدهتؿ افًِّٜٔ إػ اإلٕوقاء حتٝ افًِىٚن اجلديد دون ٕير إػ

افؼظٜٔ وهؾ هق ممثؾ فألمٜ ذم إؿٚمٜ أحُٚم افؼع أم ٓ، ؾًؿ افًٍٚد وإدرس افديـ ودخؾ اإلشالم 

 بحؼ ذم ؽربتف افثٕٜٚٔ.
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وفِخروج مـ هذه افٌربٜ ٓبّد مـ افًقدة فَِرآن ذم ضريَتف إلظداد ادًِؿ افهحٚيب اجلديد، ؾٚدًِؿ   

ًٚ، وؽربتف تٌدأ ذم رؾض أظيؿ ذ يراد مْف، وهق  افهٚفح افذي يتحَؼ ؾٔف هذا ادًْك ٓبّد أن يُقن ؽريٌ

أن يٌَؾ أن يُقن ظوقًا ذم جمتّع اجلٚهِٜٔ، وهذا يٌدأ إظداده مـ ؾٓؿ افتقحٔد ظذ مًْٚه افَرآين 

افهحٔح، نثؿ بٚفقظقد افَرإٜٓٔ، ؾ٘ن افتقحٔد ٓ يُقن إٓ برؾض أهلٜ افٌٚضِٜ ذم ـؾ وؿٚئًٓٚ ومًٕٚٔٓٚ، 

داء فُؾ افىقاؽٔٝ ذم ـؾ مًتقيٚهتٚ افتل تٌَع ظذ شىح افًٚمل وتًٔىر ظِٔف، وأمٚ وهذا يقجٛ افً

افقظقد ؾٓل ذم حََٔتٓٚ ظّؾ فِتٌٔر، وهل بَّدار ظيّٓٚ ؾام هل إٓ حتَٔؼ فِتقحٔد افذي حيَؼ افًداء 

ٜ فُؾ ضقاؽٔٝ إرض، إذ أن جٌراؾٜٔ هذه افقظقد فًٔٝ ؿىًٜ أرض بؾ افُقن ـِف، ؾٚفقظقد افَرإٓٔ

هل افتحَٔؼ افًّع فتقحٔد ادًِؿ حغ يًِّف ظذ وجٓف افَرآين، وحغ ُيٍٓؿ هذا يتٌغ فؽ خىٖ 

اخلىٚب افقظيل ادقجف فٍِرد ادًِؿ افٔقم، ؾٕ٘ف خىٚب ـًٔح، يدؾع ادًِؿ إػ ذاتٔتف وداخِف، ويًىؾ 

ع هذا اخلىٚب افًُٔح ؾٔف ادقاجٜٓ، وهل تُِٔػ اهلل تًٚػ فف فٔتحَؼ بف ورانثٜ إرض، ؾ٘ن اجتّع م

ًٚ ظْف، حتَؼ  جٓٚفٜ زائدة وهل إزافٜ صًقر افٌربٜ بٚفدظقة إػ أن تُقن ظوقًا ذم جمتّع اجلٚهِٜٔ، ٓ خٚرج

ں ڻ ڻ  ﴿ ذم هذا افٍرد ؾقق افًُٚح وجقد ؾٚظِٜٔ افؼ ذم حتقفف إػ ظوق مـ أظوٚئف ومـ محٚتف

 .>104=افُٓػ: ﴾ ڻ ڻ

ظـ افتقحٔد، وذم أهنٚ ظٌقديٜ هلل تًٚػ، نثؿ ذم إبًٚدهٚ ظـ ـقهنٚ   ﴾ پ ﴿وفذفؽ ؾتَىٔع هذه إوامر   

صٔٚؽٜ فقارث مقظقد بٚفْك وافٌٌِٜ حئِٓٚ إػ خىٚب مٔٝ ٓ يٗيت آنثٚره ذم إظداد ادًِؿ ادجٚهد افذي 

ًٚ ذم جمتّع  يًًك إلزافٜ افٌربٜ وحتَٔؼ افْك، بؾ يًٓؾ اشتخدامٓٚ ذم تىقيع ادًِؿ فٔدخؾ ظوقًا منذب

جلٚهِٜٔ، وفذفؽ ؾٓل ٓ ختٔػ افىقاؽٔٝ ـام أخٚف افتقحٔد أشالؾٓؿ، بؾ هؿ يًتخدمقهنٚ ذم خىٚهبؿ ا

 وحديثٓؿ فهْٚظٜ هذا ادًِؿ افُّؾ ادنذب افىٚئع فًِىٚهنؿ وجٚهِٔتٓؿ.

ؾًْقان ادًِؿ ذم افٌربٜ إٕام هل افقظقد٧ وظد اجلْٜ وافدخقل ذم رى اهلل، ووظد افْك وافتُّغ،   

ََٚن افهز وافَٔغ، ويتحََٚن بٚفهز وافَٔغ، وهبام تتحَؼ اإلمٚمٜ، نثّؿ بًد افًْقان تًتَٔؿ ومهٚ حي

خدم فٌٚضؾ، وٓ يذهٛ بال آنثٚر، ومـ ؽر وجقد هذا افًْقان وهق تإحُٚم ظذ مًْك صحٔح، ٓ يً
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ّٔؼ شِىٚن إصؾ اجلٚمع ؾ٘ن مجٚفٔٚت هذه إحُٚم ٓ حتَؼ آنثٚرهٚ، بؾ ٓ متْع اشتخدامٓٚ ذم تً

 اجلٚهِٜٔ. 

 

ؾٚئدة آخرى ذم تقجٔف اخلىٚب إػ إؾراد، مع أن صٌٌتٓٚ صٌٌٜ أمٜ، وآنثٚرهٚ ذم افقجقد احلوٚري     

هلذه إمٜ، أن اخلىٚب فٍِرد ذم هذه افٍسة يدفؽ ظذ إٔف هق ادَهقد، وإٔف افٌِْٜ إشٚشٜٔ فٌِْٚء، 

ذم ًٍٕف وأصقفف افًِّٜٔ، بخالف اجلامظٜ وهل هُٔؾ ؾٚفُامل اإلًٕٚين ذم افٍرد مىِقب مـ اإلبتداء، 

، ؾ٘ن اجلامظٜ افتل تُتّؾ ذم اإلبتداء ظذ وجف افنذوذ بغ ؿدراهتٚ وواؿًٓٚ جيًِٓٚ مع عجٚمع دؼو

تًٚؿٛ افزمـ تَْص وٓ تزيد، أو إن أحًـ حٚٓهتٚ أن تٌَك ـام هل مع هظٜ إٕىالق وتٌر مٚ حقهلٚ، 

ٔٚء اخلالؾٜ، حٔٞ ـٕٚٝ اجلٓقد مقجٜٓ فهٔٚؽٜ إلحت افتل ؿٚم هبٚ أصحٚهبٚ اجلامظٚوهذا مٚ وؿًٝ ؾٔف 

ػ ؾْٚء افٍرد واوّحالفف داخؾ شىقة اجلامظٜ، وحتقفٝ إًٚ هلٚ، ؾآل إمر هبؿ ًاجلامظٜ، وـٚن افٍرد تٚب

ٍٜٔ ٚظِٜٔ ؾٔف، بؾ صٚرت افًالؿٜ بغ افٍرد واجلامظٜ ظالؿٜ صٌؾ ووطؾاجلامظٜ إػ هُٔؾ متُِس نثٚبٝ ٓ 

أـثر مـ ـقهنٚ إضٚرًا ٕٓىالق افٍرد ذم جمٚل ظِّف وًٍٕف، ـام أن هذا افُامل ادزظقم ذم افٌدايٚت جًِٓٚ 

 د مْف حتك يهٌح وجقدهٚ ـًدمف.ًاجلٚهع وتتامهك مًف ـجزء مْف، أو أن تٌت عتذوي ذم داخؾ ادجتّ

إخرى، إذ أن افْٚطر يرى ـٔػ وهذا افٍٚرق افتُقيْل بغ ضقائػ اجلٓٚد وبغ ؽرهٚ مـ اجلامظٚت   

دون ارتُٚس داخؾ افنًٚر أو اهلُٔؾ، بؾ ٕرى إصخٚص هؿ  ،ضقائػ اجلٓٚد ارتًَٚء مع إحداثتًر 

إصخٚص، يّوقن بٖصقهلؿ افثٚبتٜ فُـ مع اإلضٚر ادتٌر افذي يًتقظٛ احلدث، وٓ خيوع فِقاؿع 

ػ حًٚب هذه إطروف مًْٜٔ إػ رهؼ وبًٌٛ ظدم تَديس اهلُٔؾ، وافذي يتحقل افدؾٚع ظْف ذم 

إصقل، وهبذا حيهؾ افتحقل ادُٚين بًٓقفٜ وين، ٕن ادٌدأ هق اجلٚمع ٓ اهلُٔؾ وٓ جٌراؾٔتف، وهبذا 

افتحقل حيهؾ اإلرتَٚء ذم ؾرض افقجقد ظذ افقاؿع افٌؼي ـِف حتك فق ـٚن احلدث حمهقرًا ذم مُٚن، 

فىقائػ مع افىقائػ إخرى افتل شٚرع أصحٚهبٚ فتٖشٔس اهلُٔؾ وُيَٚبؾ هذا افتُقيـ ادٓتدي هلذه ا

ظذ حًٚب اإلًٕٚن، إذ آفٝ هذه ادٗشًٚت إػ شحؼ افٍرد ادٌدع، وفق حٚول أحدهؿ ذفؽ جلقبف 

ًٚ ـام يزظّقن ظذ اهلُٔؾ ادَّدس وهق اجلامظٜ، وهذه اجلامظٚت وإن بدأت وخّٜ  وفقحؼ وضرد حٍٚط

ؿىٚر افًًٍٍٔٚئٜٔ افهٌرى، مع حمٚوفتٓٚ افيٓقر بّيٓر افًّالق وفًٔٝ فُْٓٚ ارتًُٝ إػ داخؾ إ
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ـذفؽ، وتًىؾ دورهٚ مـ افتٌٔر إػ ادنٚرـٜ، ومـ حتَٔؼ افقظقد إػ إصالح ادقجقد وّـ ؿقاظده 

 وأصقفف.

 ـام أن تقجٔف اخلىٚب فٍِرد جيًؾ افقٓء فًِّْك، وافتنديد ظذ وجقد اإلضٚر ظذ حًٚب افٌْٚء افٍْز  

وافًِّل فٍِرد يُرس افقٓء فُِٓٔؾ، ؾٔتحقل اإلًٕٚن ادٓتدي بٚخلىٚب افَرآين إػ صٚحٛ ؿؤٜ 

ئًش مًٓٚ حٔٞ تُقن بال ارتٌٚط مع مُٚن أو إشٚر، وأمٚ أخرون ؾ٘ن افزمـ وإحداث حتقهلؿ إػ 

يٍَد خىٚهبٚ  أصحٚب مٗشًٜ يًتْقن هبٚ حتك فق ـٚن هذا اإلظتْٚء ظذ حًٚب ادٌدأ وافَؤٜ، وحْٔٓٚ

 صّقفٜٔ ادٌدئٜٔ وافقجقديٜ، فٔتَزم داخؾ مهقم اهلُٔؾ وؿوٚيٚه.

وهٚ هْٚ ٓبّد مـ افتٌْٔف إػ ؿؤٜ، وهق أن افقاؿع يٌْْٓٚ إػ وجقد أؾراد ئًنقن ذم أؾُٚرهؿ وتهقراهتؿ   

ع هلٚ وشِقـٓؿ ظذ وؾؼ تِؽ اهلٔٚـؾ، إذ هيتؿ أحدهؿ ذم افهٔٚؽٜ افْيريٜ دراحؾ افتٌٔر، ويرؾ

ريديـ، وحغ يدظك إػ ؿؤٜ مـ افنًٚرات، وئًش وهؿ اجلامظٜ حتك فق ـٚن وحده، أو حقفف بًض اد

ؿوٚيٚ اإلشالم ؾٕ٘ف يتٍٚظؾ مًٓٚ بَّدار وهؿ اجلامظٜ افتل حئٚهٚ ذم صًقره وخٔٚفف، وافٍٚرق بْٔف وبغ 

ًٚ ؾَط.   تِؽ اجلامظٚت أن هذه اجلامظٚت هلٚ ؿٌٚئؾ وظقائؾ حََٜٔٔ فُـ صٚحٌْٚ ئًنٓٚ ومه

 

 >40هاء: =اإل  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ ؿقفف تًٚػ  

هذا بٔٚن فْقع مـ إٔقاع ذك ؿريش، وهق ؿًّٜ افؼ، وؿًّٜ افؼ هلٚ صقر ذـٜٔ ـثرة مْٓٚ ؿقفف   

وؿقفف  >136=إًٕٚم: ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿تًٚػ 

ٹ ٹ ڤ ڤ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿تًٚػ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ وؿقفف تًٚػ>  57-56=افْحؾ:       ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

،وافؼك هذا مٌتدؤه، حٔٞ يكف حؼ اهلل تًٚػ فٌره، ـٖشامئف احلًْك شٌحٕٚف  >62=افْحؾ: ﴾ۉ ې

،واإلحلٚد هق اإلمٚفٜ، وهق أخذ >180=إظراف:  ﴾ ڃ چ چ چ چ﴿  وتًٚػ ـام ؿٚل اهلل تًٚػ

ًْؽ، أو ـّْع حؼ اهلل افقء إػ ؽر مًتحَف، وـكف ٕقع مـ إٔقاع افًٌٚدة فٌر اهلل تًٚػ ـٚفدظٚء واف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ذم احلُؿ ظذ بًض خَِف ـَقهلؿ
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  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ۈئ ﴿ وؿقفف تًٚػ>140-138=إًٕٚم: ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

=ادٚئدة:  ﴾ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 ،ؾٚفؼك هق سف حؼ اهلل إػ ؽره.>103

وذم هذه أيٜ مـ شقرة اإلهاء ذـر اهلل ذك ؿريش، حٔٞ ظٚب ظِٔٓؿ مٚ يَقفقٕف مـ أن مـ    

ًٚ هبؿ، وهذا افؼك ؾٔف شٛ ظذ اهلل تًٚػ حٔٞ  ًٚ خمته حَقؿٓؿ افذـقر وأن اهلل جًؾ ادالئُٜ إٕٚنث

َٚدهؿ أن اإلٕٚث ظٚر ووًػ، ؾجًِقهٚ هلل ظذ هذا ادًْك، وهذا ؿد تُرر ذم افَرآن بٕٔٚف ؾٍل شقرة اظت

ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ افهٚؾٚت ؿقفف تًٚػ

   ی ی جئ حئ مئ   ىئ ىئ ىئ ی ی   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ۇئ ۆئ

> 157-149=افهٚؾٚت:        ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿رة افْحؾ ظْد ؿقفف تًٚػؿد ذـر هذا ذم شقو

 .>22-21=افْجؿ:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ وذم شقرة افْجؿ> 62=افْحؾ: ﴾ۉ ې

ومـ آنثٚر هذا افؼ تًّٜٔ اإلٕٚث بٖشامء ادالئُٜ، وهق أمر شٚر ذم افْٚس دون إتٌٚه هلؿ ٕصِف افٍٚشد،   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ فُـ هذا مًهٜٔ فَقفف تًٚػمع أن افُثريـ يًٍِقٕف ظذ جٜٓ افتحٌٛ فٌْٚهتؿ و

﮴ ﴿ وؿقفف تًٚػ ظـ ادؼـغ  >27=افْجؿ:  ﴾پ پ پ پ ﮳  ﮲  ے ۓ ۓ 

 ـام إٔف تنٌف بٚدؼـغ واظتَٚدهؿ مع مٚ ؾٔف افُذب وافَقل ظذ اهلل بال ظِؿ.>19= افزخرف:  ﴾﮵

إمؿ وادجتًّٚت وؿًّٜ افؼ هذه تتنُؾ ذم ـؾ ٍٕس مًروٜ ظـ اهلدى، وهلٚ صقر متًددة ذم    

اجلٚهِٜٔ، ؾ٘هنؿ يًٌْقن اخلر ًٍٕٕٓؿ، وجيًِقٕف مـ ؾًِٓؿ ومـ ذـٚئٓؿ وٕنٚضٓؿ، ؾ٘ن وؿع مٚ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿يًقؤهؿ ًٌٕقه إػ اهلل تًٚػ ـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ڇ ڇ

،ومـ ؿًّٜ افؼ ـام تَدم ؿًّٜ احلؼ اإلهلل ذم احلُؿ وافتؼيع، ؾٔجًِقن هلل  >51-49=افزمر:  ﴾ک

ں ں ڻ ڻ ﴿  حؼ احلُؿ ذم أمر، نثؿ ٓ يروقن حُّف ذم ؽرهٚ، وحٚهلؿ ـام ؿٚل اهلل تًٚػ ذم أشالؾٓؿ

﮷    ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﮵﮶   ﮳﮴   ﮲ 

  ﯁  ﯀  ﮽  ﮾﮿  ﮼  ﮻  ﮺   >.50-.48=افْقر:  ﴾﮸﮹ 

وهذه افًَّٜ هل افؼك وهل أشٚشف ومهدره، وٓ يًٍِٓٚ أحد إٓ وؿد ـٍر وأذك بٚهلل تًٚػ، وهل   

 >.39=اإلهاء:﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿داخِٜ ذم ؿقفف تًٚػ

. 

فٔس هلؿ وهذه أيٜ تٌغ أن افْٚس ذم ظٌقديتٓؿ هلل فٔس هلؿ اإلختٔٚر، وفٔس هلؿ افدظٚوى افُٚذبٜ، و  

إحٚضٜ افًِؿ ذم مٚ ؽٚب ظْٓؿ، ـام أن هْٚك مـ إؿدار اإلهلٜٔ مٚ جيٛ افتًِٔؿ فف، وإٕزافف ظذ وؾؼ 

افؼع ٓ وؾؼ اهلقى وافرؽٌٜ، ؾِٔس فِْٚس حؼ رد وجقد افذـر وإٕثك، إذ ـؾ مـ ظْد اهلل وافقاجٛ 

هذا افتْقع افَدري ٓ إزافتف، وفق إظامل افؼع ؾٔٓام، ٓ إظامل اهلقى وافرؽٌٜ، واخلر فِقجقد بقجقد 

ۇ ۇ ﴿ أرادوا دٚ اشتىٚظقا، إٕام هق افًٍٚد ؾَط ظذ مًْك ؿقفف تًٚػ ظذ فًٚن إبِٔس

ؾٓل إظٚدة فسإًٕٚن إػ وجقده احلََٔل بال خداع، وهنل ظـ دمٚوز حده ذم  ، >119=افًْٚء: ﴾ ۆ ۆ

 يوٜ افًئّٜ.ـقٕف ظٌدًا هلل تًٚػ، ؾ٘ن رام ؽر ذفؽ ؾٓل إـٚذيٛ افًر

  -ومراتٛ هذه ادًهٜٔ ـام جٚءت ذم افَرآن ظذ نثالنثٜ مًتقيٚت:  

- .ًٚ  ؾَد بدأت بتًّٜٔ ادالئُٜ إٕٚنث

 نثؿ جًِقا هذه ادالئُٜ بْٚت هلل.   -

 نثؿ ظٌدوهٚ مـ دون اهلل. -

 .>58=افْحؾ: ﴾ۈ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿هذا مع ؿقفف تًٚػ ظْٓؿ
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، وـٔػ يٌدأ مـ آشؿ ـام بدأت أول مًهٜٔ ذم افقجقد مع أبْٔٚ آدم ظِٔف وهذه ادًتقيٚت تدفؽ ظذ تدرج افؼ  

 افًالم حغ شّك افنٔىٚن فف صجرة ادًهٜٔ، صجرة اخلِد ومِؽ ٓ يٌذ.

نثؿ بًد تثٌٔٝ آشؿ واشتَراره، وإفٍٚظ ؿقافٛ ادًٚين، ذهٌقا إػ مرتٌٜ اإلظتَٚد ظذ وجف افتًئؿ ٓ ظذ وجف   

ا ادالئُٜ بْٚت اهلل، وهؿ ٓ يَهدون إٓ ًٌٕٜ افتًئؿ ٓ ظذ وجف اإلشتٌالل بؾ ظذ وجف اإلشتٔالد، ؾًّق

، وهذا اإلبتداء نثؿ تٌٔٛ هذه افٌدايٚت فُٔقن >118=ادٚئدة: ﴾پ ٻ ٻ پ پ﴿  افتًٌٜٔ ـام ؿٚل أهؾ افُتٚب

شٌٔؾ ـؾ ذك ذم افقجقد،  ادًّيؿ فف حؼ ادًْقب إفٔف وهق افًٌٚدة، ؾَٔع ادحيقر وحتهؾ افًٌٚدة، وهذا هق

ؾٌٓذا ظٌدت إصْٚم، وظٌدت افٌَقر، وظٌد ظًٔك ظِٔف افًالم، وظٌد افهٚحلقن، ؾٕ٘ف ٓ يقجد مًٌقد مـ 

هٗٓء ويًتَد ؾٔف افًٚبد اشتَالل افربقبٜٔ، بؾ هؿ يًيّقهنؿ فًٌْتٓؿ هلل تًٚػ ظذ مًْك مـ ادًٚين، وهبذه افًٌْٜ 

مـ إٔقاع افًْؽ واخلوقع، وحيٚجقن خهقمٓؿ هبذا افَدر زاظّغ أن افؼك يزرون ًٍٕٕٓؿ مٚ يكؾقن هلؿ 

ٓ يتحَؼ إٓ بجًؾ افٍُٗ هلل ذم ـؾ صٍٚت افربقبٜٔ، أو صٍٜ مـ صٍٚت افربقبٜٔ ظذ مًْك اإلشتٌراق، وهذا 

ًٚ افْقع مـ افؼك ٓ يُٚد يقجد ذم أمٜ مـ إمؿ ؿط، إذ أن افؼيؽ ذم ـؾ أديٚن افؼك إٕام هق مـ أظ ىٚه اهلل حَ

مـ حَقؿف أو صٍٜ مـ صٍٚتف وجًؾ فف إرادة افًّؾ هبٚ، وهذا هق مٚ ورده افَرآن ذم آيٚتف ـَقفف 

﮳ ﴿تًٚػ ﮲  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯀  ﮿  ﮾  ﮻  ﮼﮽  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ۋ ۋ ۅ ﴿وؿٚل شٌحٕٚف >18=يقٕس:  ﴾﮴﮵ 

ـغ ؿد زظّقا أن ظٌٚدهتؿ أيٜ بْٜٔ أن ادؼو  >45=افزخرف:﴾   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ٔهلتٓؿ افٌٚضِٜ مهدرهٚ اهلل، ؾٓق مـ أمرهؿ بكف افًٌٚدة ٔهلتٓؿ، ؾدل هذا أن ادؼـغ يًتَدون آهلتٓؿ ٓ 

تًتَؾ بٚفربقبٜٔ ـام أن حؼ ظٌٚدهتٚ مُتًٛ وفٔس أصع فذاهتٚ، حتك افذيـ يَقفقن بٚفقفد ؾَقهلؿ واوح ظذ هذا 

 ادًْك.

ر اإلهلل هق إبراء دجتًّٚت اإليامن مـ شِقك هذا افًٌٔؾ اجلٚهؾ وافذي حمهِتف افؼك، وافَهد أن هذا إم  

وإن ـٚن ابتداؤه بٕٚفٍٚظ وإشامء، ووشىف بٚفَٔٚس افٍٚشد، وهق ؿٔٚس افٌٚئٛ ظذ افنٚهد، وخٚمتتف بٚفَقل 
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هق أظيؿ مْٓٚ مـ افوالل  ظذ اهلل بٚ ظِؿ، وـؾ واحدة مـ هذه ادراتٛ هل والل بًٍْٓٚ، ـام أهنٚ شٌٔؾ دٚ

 وافؼ.

 .>41=اإلهاء:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ؿقفف تًٚػ  

هذا وصػ ربٚين حلٚل ادتَِغ حلُّٜ افَرآن وآيٚتف، ؾ٘ن حٚل ادٗمـ مًِقم مًٓٚ وهق افتذـر، وأمٚ حٚل افُٚؾر   

حلُّٜ، وٕذارتف حؼ، هذا مع أن ـؾ مٚ سف ؾٔف حؼ، ؾٖحُٚمف هل ا ﴾ڃ ڃ چ چ ﴿ؾٓق ظذ مٚ ؿٚل تًٚػ

 وحججف ٓ مىًـ ؾٔٓٚ، إٓ أهنٚ افٍْقس حغ يًتحُؿ هبٚ افؼ واهلقى.

وافكف بٔٚن وتقؤح، ٕن افّكف حتًغ وزيٚدة ـام يَٚل ذفؽ فِدراهؿ، ومَهد احلؼ ذم هذا افكف ٓ   

ف ـذفؽ، وٕٕف حيَؼ مَٚصد يتحَؼ ذم ٍٕقس ادًروغ، بؾ ٓ يزيدهؿ إٓ ٍٕقرًا، ومع ذفؽ ٓبّد مـ ؾًؾ احلؼ ٕٕ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿أخرى ظر اشتجٚبٜ ادًروغ، ذفؽ فقجقد مـ يٌَِٓٚ ـام ؿٚل تًٚػ

،وٕن مـ مَٚصد افكف إؿٚمٜ احلجٜ فَْٔىع افًذر، ـام أن زيٚدة افٌٔٚن افتل حتَؼ زيٚدة  >89=إًٕٚم: ﴾ائ

 يده اهلل مْٓؿ.افٍْقر مـ هٗٓء تًجؾ افًَقبٜ ويَع اشتحَٚؿٓٚ افذي ير

وهذا ادْٟٓ افَرآين ذم بٔٚن احلؼ وتقؤحف وحتًْٔف خيٚفٍف زاظّقا احلُّٜ ادًٚسة ممـ يًسون افُثر مـ احلؼ   

زاظّغ أهنؿ هبذا افًس حيََقن حٛ أخر فديـ اهلل تًٚػ، وهق مْٟٓ خداع ٓ يتالءم مع احلؼ، وٓ يتالءم مع 

قاء افْٚس، بؾ جٚء فتَقيّٓٚ، وجٚء فٍٔهؾ بغ افْٚس ظذ صىٔف وظدوتٔف، ظزتف، ؾ٘ن احلؼ مل يٖت فٔقاؾؼ أه

ؾّحٛ متٌع فف، وـٚره مًرض ظْف، وهبذا يتحَؼ مَهد إٌٕٔٚء، نثؿ تًر أحداث احلٔٚة ظذ وؾؼ ادداؾًٜ بغ 

 آجتامع ظذ هٚتغ افًدوتغ٧ ظدوة احلؼ وظدوة افٌٚضؾ، أمٚ أن يَٚل: اشسوا، ؾٓذا ٓ حيَؼ إٓ ادداهْٜ وإٓ

 اخلٌٞ وادُر واخلداع.

واهلل ظز وجؾ ذم هذه أيٜ يًِؿ أن تقؤح احلؼ وبٕٔٚف وتٍهِٔف شٔزيدهؿ ٍٕقرًا، ومع ذفؽ مل يراع هذا وهنك   

ۉ ﴿وؿٚل:  >9=افَِؿ: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ ادداهْٜ ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ

ؾٓذا مْٟٓ افَرآن، يدظق افْٚس إػ مْٚرة هدى بْٜٔ واوحٜ، يٖيت ،>49=ادٚئدة:  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ
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إفٔٓٚ مـ هداه اهلل، نثؿ ٓ يٌِٞ ظِٔف افٌالء ذم افنٓقات وافنٌٓٚت حتك يَْك مـ ـؾ مًٚروٜ متْع حتَؼ افًٌقديٜ 

ٓٚ أحُٚم افتٚمٜ، ؾ٘ن افًٌقديٜ ـٕٚرض ادًٌدة، وهل أرض ٓ يقجد ؾٔٓٚ ٕتقء وٓ ظقارض، بؾ هل شِٜٓ متر ظِٔ

اهلل وأؿداره ؾال يُقن إٓ افتًِٔؿ وافرى وافٌَقل، وٓ تْىؼ إفًْٜ إٓ بام يريض اهلل، ويَٚبؾ هٗٓء ادًروقن، 

ًٚ حتك ٓ يُقن ٕحدهؿ ظذر  ؾ٘هنؿ يًروقن مـ أول افىريؼ، نثؿ ٓ يزال افٌٔٚن يتقاػ وهؿ يزدادون ـٍرًا وإظراو

ٓ جْٓؿ وبئس ادهر، ؾ٘ن جٚءت أحُٚم اهلل تًٚػ فِّٗمْغ ظٌٚداتف ظْد اهلل، وٓ يُقن فف مَٚم يًتحَف إ

 ومَٚتِتف مل يُـ ٕحد مـ ادٗمْغ أن يٗجؾ ذفؽ زاظاًم أن هْٚك مْٚؾذ مـ اخلر مل تًتقظٛ مًف.

ؾ٘ن تٖمِٝ ذفؽ ظِّٝ افٍٚرق بغ مْٟٓ افَرآن ذم افٌٔٚن وافقوقح، وبغ دظقات بًوٓؿ ممـ يىِؼ ـِّٜ    

ًٚ إٔف حيَؼ مَٚصد اإلشالم بتحًْٔف ذم ظغ خهقمف، وهق احلُّٜ  ظذ مْٓجف افذي صًْف مـ جٜٓ ًٍٕف طٕٚ

حتًغ فق وؿع إٕام يَع ظذ حًٚب احلؼ، حٔٞ أفَك ظِٔف أفقان مـ افٌٚضؾ افتل تتالءم مع بٚضؾ ادًرض حتك 

قاظد ؾَٓٓؿ ووظوٓؿ حهؾ افتقاؾؼ وبًض افرى، وهذا ادْٟٓ افٌٚضؾ ؿد ؽزا افْٚس افٔقم وصٚر مـ ؿ

 واؾتٚئٓؿ.

وأيٜ تٌغ أن مراد اهلل أن يذـروا، وواؿع هٗٓء أن يزدادوا ٍٕقرًا، ؾٓؾ يًتىٔع أحد أن يزظؿ أن شٌٛ افٍْقر هق  

، ًٕؿ، ٓ يقجد مًِؿ ظذ طٓر إرض يزظؿ هذا، فُـ افُثريـ -ظٔٚذًا بٚهلل–ظدم شِقك افًٌٔؾ افَقيؿ 

ظٜٔ فق ضٌَٝ أو أظِْٝ حلََٝ هذا افٍْقر، واحلؼ أن احلٚفغ واحد دـ تدبره، يزظّقن أن بًض إحُٚم افؼ

ظٔٚذًا بف –فُـ ؾٓؿ افْٚس دٚ يَع مْٓؿ يقؿًٓؿ ذم مثؾ هذا افتخٌط، وجيًِٓؿ ذم مَٚم اإلشتدراك ظذ اهلل تًٚػ 

جلٚهِٜ افٔقم ٕحداث ؿراءتٚن، ظِؿ ـٔػ تَع افَراءة ا -ـن إصْٚم–، ومـ ؿرأ بحثل ذم ـتٚيب -جؾ ذم ظاله

 ادجٚهديـ وافدظٚة وافًٚمِغ فديـ اهلل تًٚػ.

-42-=اإلهاء ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ؿقفف تًٚػ  

43<.  

هذا مـ بٚب افتٍؤؾ وافكف وبٔٚن احلَـ ؾٕ٘ف شٌحٕٚف وتًٚػ دٚ هنك ظـ افؼك، وبغ آنثٚره ذم افدٕٔٚ   

ْٚ ذم هذه أيٜ فٔدفؾ ظذ ؾًٚده مـ جٜٓ ًٍٕف، واإلٕتهٚر فِتقحٔد هق ظامد افَرآن، وافؼك وأخرة، ؾٕ٘ف جٚء ه
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هق أظيؿ افيِؿ وأؾًد مًٚيص اإلًٕٚن، وٓ هيقٕف إٓ مـ ضّس اهلل ؿٌِف، ومـ ؿرأ شرة إٌٕٔٚء وافهحٚبٜ ريض 

ق تقحٔد اهلل تًٚػ، وٓ هيقن افْٚس اهلل ظْٓؿ ظِؿ صدة مَتٓؿ فِؼك وأهِف، وظِؿ أن مدار حٌٓؿ وبٌوٓؿ إٕام ه

 ظذ اهلل إٓ بًد إحىٚضٓؿ هلذا افَذر، ؾ٘ن افًٚظٜ ٓ تَقم وظذ إرض رجؾ يَقل: اهلل.

ذم هذه أيٜ يٌغ شٌحٕٚف أن مٚ يزظّف ادؼـقن مـ آهلٜ إٕام هؿ ظٌٚد هلل، خيوًقن فف، ويٌتٌقن روٚه، ويًًقن   

أن افؼك ٓ يًْل وجقد ادُٚؾئ هلل تًٚػ ؾَط، بؾ هٗٓء ادؼـقن يًتَدون  إػ ضٚظتف، وهذا مًْك مٚ تَدم مـ

بحٚجٜ هذه ادًٌقدات افٌٚضِٜ هلل ذم وجقدهٚ وإمدادهٚ، وأهنٚ تًًك هلل ذم افدظٚء وافًٌٚدة واإلخٌٚت، ؾ٘ذا ـٚن 

هلل افهّد افذي ٓ حيتٚج هٗٓء ادًٌقدون ـذفؽ ؾِؿ يًٌدهؿ هٗٓء اجلِٜٓ، ومٚ افًٌٚدة إٓ فسإفف احلؼ، وهق ا

 ٕحد، بؾ حيتٚج إفٔف ـؾ أحد.

وهبذا يتٌغ فؽ أن اختٚذ افقشٚئط هلل تًٚػ ذك، وأن ادرء حغ يكف هلذه افقشٚئط أظامل افًْؽ ؾٕ٘ف اختذهٚ   

، فُـ آهلٜ مـ دون اهلل تًٚػ حتك فق جًِٓٚ خٚفٜٔ مـ مًٚين افربقبٜٔ ـٚخلِؼ وافرزق واإلحٔٚء واإلمٚتٜ وافتكف

يُقن افؼك أظيؿ حغ يزظؿ هذا افًٚبد أن اهلل ؿد أشْد هلذه افقشٚئط أؾًٚل افربقبٜٔ ـٚخلِؼ وافرزق وافتكف، 

وهذا يقجد ذم مؼـل افًرب ـام إٔف يقجد ذم افٍالشٍٜ افذيـ جًِقا فألؾالك افَدرة ظذ افتكؾـ ـام إٔف يقجد 

ٌّٚد ذم هذه إمٜ، ومـ ؿ ًٚ ظْدمهـ حٔٞ يزظّقن أن ذم افهقؾٜٔ ومؼـل افً رأ ـتٛ هٗٓء رأى افؼك سحي

أوفٔٚءهؿ يتكؾقن ذم افُقٕـ وأن إرادهتؿ ٕٚؾذة ؾٔف، ؾ٘ن حقججقا ؿٚفقا هذا مـ إشْٚد اهلل هلؿ، طٕٚغ أهنؿ هبذا ٓ 

ة يؼـقن، وهق ظغ افؼك وأظيّف ـام ترى، وافًجٛ أن افؼك مع ؾًٚده مـ جٜٓ افْير وافٍُر إٓ أن افزاء

ًٚ ذم افُقٕٔٚت، بهرًا بٚفًْـ اجلٚريٜ ذم بٚب مـ إبقاب، ٓ  مْف ٓ تُقن إٓ ٕتٌٚع إٌٕٔٚء، إذ ربام دمد ادرء ظٚد

ًٚ ذم ادٚديٚت إٓ بدفِٔف مـ اإلشتَراء وافْيرن إٓ إٔف حغ يٖيت هلذا افٌٚب دمده مـ أوؾ اخلِؼ، ؾٓق يًٌد  يٌَؾ صٔئ

 أو اجلـ، وهذا جع بّغ ذم زمْٕٚٚ. افٌَر، أو افهقر، أو إمقات،

وذم هذا دفٔؾ ظذ أن افًٌٚدة أمر ؾىري، ٓ يَدر ادرء ظذ اخلِقص مْٓٚ، وفُْٓٚ دفٔؾ ـذفؽ ظذ ؾًٚد اخلِؼ   

ؾٔٓٚ مـ ؽر هدايٜ إٌٕٔٚء وافقحغ ؾال يٌرٕؽ افزظؿ أن افٌؼيٜ ؿد تىقرت ذم براءهتٚ مـ افؼك ـام ـتٛ 

فًَٚد ذم ـتٚبف))اهلل(( وؽره، حٔٞ زظّقا أن افؼك ؿد بدأ ذم افٌؼيٜ ظذ وجف شٚذج بًوٓؿ ـًٌٚس حمّقد ا

مـ ظٌٚدة افىقضؿ نثؿ ترؿك اإلًٕٚن حتك وصؾ إػ افتقحٔد، وافتقحٔد ظْدهؿ فٔس هق تقحٔد إٌٕٔٚء، ؾ٘ن هٗٓء 
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هق إنثٌٚت اخلٚفؼ، وٓ  افُتٚب يىَِقن ظذ افْكإٜٔ أهنٚ ديٕٜٚ تقحٔديٜ، وهل فًٔٝ ـذفؽ، ؾٚفتقحٔد فٔس

افزظؿ أن خالصٜ ـؾ ظٌٚدة دًٌقد تٗول فقاحد، بؾ افتقحٔد أن ٓ يًٌد إٓ اهلل، وأن ٓ يكف فٌره أي ظّؾ مـ 

 اظامل افًٌٚدة افٌَِٜٔ أو افًِّٜٔ.

ف افًالم دٚ قح ظِٔؾٚفٌؼيٜ ذم هذا افٌٚب مٚ زافٝ ظذ حٚهلٚ إول، يَع ؾٔٓٚ افؼك بهقرتف افتل وؿع ؾٔٓٚ ؿقم ٕ   

،ؾٕٚصْٚم وافهقر واخلٔٚٓت  >23=ٕقح: ﴾ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ -ؿٚفقا فف:

ومًٚبد افؼك مٚ زافٝ ؿٚئّٜ، وظّقم اخلِؼ إٓ أهؾ اإلشالم مؼـقن يًٌدون ـام يًٌد آبٚؤهؿ ـام ؿٚل 

،وفذفؽ ؾ٘ن افؼك هق  >109=هقد: ﴾ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿تًٚػ

متٜ افٌؼيٜ حغ تٌَض أرواح ادًِّغ ادقحديـ، وأمٚ أن افؼك شًٔقد ذم هذه إمٜ ؾًْؿ، هذا مع مٚ مًٓؿ خٚ

مـ هدى افَرآن وافًْٜ، وووقحٓام ذم افْٓل وافتٍْر ظْف، فُـ جٓٚفٜ افٍْقس، وؽٌِٜ افنٔىٚن شٔٗديٚن إػ 

افًٚظٜ حتك توىرب ًٕٚء دوس حقل ذي حلَق ضقائػ مـ هذه إمٜ بٚدؼـغ ـام ذم احلديٞ)) فـ تَقم 

 اخلِهٜ((.

ًٚ ذم جمتًّٚت ادًِّغ، ؾّـ رأى مٚ يَٚل هلٚ ادقافد وظِؿ اظتَٚد    واحلٚل افٔقم ؿٌؾ حهقل هذا دمد افؼك ؾٚصٔ

أهِٓٚ ؾٔٓٚ تٌغ فف أهنٚ مل تَؿ إٓ ظذ افؼك افهحٔح، ؾّقفد أمحد افٌدوي ذم مك ٓ يَٚم ظذ مًْك اإلحتٍٚل 

فده ؾُٔقن حُّف ذم بٚب افٍَف، أحالل أم حرام، أجٚئز أم بدظٜ، بؾ إن إؿٚمتف ـام ذم ـتٛ أهِف إٕام تَقم ظذ بّق

ًٚ ذم هذا افٌٚب ؾٚؿرأ ترمجٜ أمحد افٌدوي ذم ))جٚمع ـرامٚت  ًٚ هيً ؿقاظد افؼك افكيح، وإن صئٝ صٔئ

ًٚ، ؾٕ٘ف ئًّف  بٚفٌقث افٌُر، وهذا فَٛ ذـل ٓ صؽ ذم ذفؽ، إوفٔٚء(( فَِٚيض يقشػ افٌْٓٚين فسى هذا جِٔ

ـام ئًّف افَىٛ افنٓر، ومًْٚه ظْدهؿ أن اهلل أوـؾ فف حؼ افتكف ذم افُقن، ؾ٘ن إؿىٚب ظْدهؿ أربًٜ، 

))وأخٌٚره وجمٔئف  -وـؾ واحد مـ هٗٓء ؿد أشْد اهلل إفٔف حؼ إدارتف افُقن ب٘رادتف وفذفؽ ؿقل افنًراين ؾٔف:

د اإلؾرٕٟ، وإؽٚنثٜ افْٚس مـ ؿىٚع افىريؼ، وحِٔقفتف بْٔٓؿ وبغ مـ اشتْجد بف ٓ حتقهيٚ بٕٚهى مـ بال

افدؾٚتر(( ،هذا مع إٔف مل يُـ يهع ـام يذـر افُتٚب ًٍٕف، ؾَد ذـر أن اإلمٚم تَل افديـ بـ دؿٔؼ افًٔد رمحف اهلل 

 جًِف يهع ذم جزائر افٌحر حٔٞ يىر ))إٕؽ ٓ تهع ومٚ هذا مـ شْـ افهٚحلغ((، فُـ افنًراين -ؿد ؿٚل فف:

 إفٔٓٚ هْٚك، ؾٚفًجٛ ـٔػ يروٕف ٓ يهع نثؿ هق يذهٛ إػ أمٚــ أخرى.
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هـ )وؾٚة 948أمٚ اظتَٚدهؿ ذم ادقفد ؾٕٚير ؽذ افنًراين مٚذا يَقل)) ختٍِٝ ظـ مًٔٚد حوقري فِّقفد شْٜ   

ن شٔدي امحد افٌدوي ـٚن ذفؽ افٔقم يُنػ هـ( ،وـٚن هْٚك بًض إوفٔٚء ؾٖخزين أ675افٌدوي ـٕٚٝ شْٜ 

 افًس ظـ افييح ويَقل: أبىٖ ظٌد افقهٚب )أي افنًراين(، مٚ جٚء((.

أمٚ ؿهٜ ؾُٚك إهى افتل ؿٚهلٚ افنًراين، ؾٓل أن امرأة جلٖت إػ ؿزه تًتٌٔٞ بف ذم ؾُٚك ابْٓٚ مـ أه   

 اإلؾرٕٟ ؾٖحيه ذم ؿٔقده.

َط بؾ هق اظتَٚد ـزائٓؿ وؿوٚهتؿ ومٍتٔٓؿ ومنٚخيٓؿ، ؾٔقشػ افٌْٓٚين مـ وهذا اإلظتَٚد فٔس فًِقاد ؾ  

ًٚ فٌروت ذم حمُّٜ احلَقق افًِٔٚ، وأمٚ افنًراين ؾًّٔقٕف افُزيٝ إمحر،  خرجيل إزهر، وؿد ـٚن ؿٚؤ

 ٍَٓٚء.وـتٚبف)) ادٔزان افُزى(( هق ؿٚظدة أصقل ؾَٓٚئٓؿ ذم تهقيٛ ادجتٓديـ وتًٍر اختالف إئّٜ اف

وفذفؽ ؾٓذا بٚب ٓ جيقز افتٓقيـ مْف، وٓ جيقز ؿٌقل بًوٓؿ أن افؼك هق شّٜ ادجتًّٚت افٌٚئدة ادتخٍِٜ،   

ًَّػ، وهذا إمر ؿد وؿع ؾٔف بًض افٍوالء، أي افتٓقيـ مـ أمر ذك  وأمٚ افٔقم ؾال يتهقر وجقده أو يَو

ع افؼك إخرى ـؼك احلُؿ وافَوٚء، أو افًْؽ، وفًؾ بًوٓؿ فف ظذر حٔٞ يىٌك ظذ بكه بًض إٔقا

ذك افقٓء وافزاء، ؾال يتهقر هذا افؼك إٓ ذم افزوايٚ ادًْٜٔ أو افًٌٔدة، وفُـ واؿع احلٚل إٔف ذك مْتؼ ذم 

ـؾ ادجتًّٚت حتك اددٕٜٔ مْٓٚ، بؾ هق شّٜ ـؾ ادجتًّٚت ذم إرض إٓ أهؾ اإلشالم، وفُؾ ؿقم مـ هٗٓء 

 وأصْٚم وخٔٚٓت خيٚؾقن مْٓٚ ويرجقهنٚ، ؾِٔجٗون إفٔٓٚ ذم ظٌٚدهتؿ وذم حٚجٚهتؿ.آهلٜ مـ صقر 

ڻ ۀ ۀ  ﴿هل ـَقفف تًٚػ ظـ ظًٔك ظِٔف افًالم> 42-=اإلهاء ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿وؿقفف تًٚػ  

﮳﮴  ﮲   >17=ادٚئدة:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

چ چ ڇ ﴿ًٚػوـَقفف ت >172=افًْٚء:  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿وـَقفف

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ذفؽ ٕن  >16=افرظد: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ادًٌقديـ مَٓقرون خمِقؿقن، وهؿ إًٍٔٓؿ بحٚجٜ هلل تًٚػ، وهذا يًِّؽ أن افقهؿ خالق، ؾ٘ن ادًٌقد إن ـٚن 

ًٚ تزأ مـ ظٚبده ذم افدٕٔٚ وا ٔخرة، وإن ـٚن ـٚؾرًا ريض هبذه افًٌٚدة ذم افدٕٔٚ وـٍر هبٚ ذم أخرة، ؾٚدًٌقد صٚحل
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يًِؿ وًٍف، وإٔف حمتٚج ؤًػ، وإٔف ظٌد هلل يِجٖ إفٔف ظْد حٚجٚتف، فُـ ادنُِٜ ذم افًٚبد وومهف، ؾ٘ن ومهف 

مـ داخِف، وهذا حٚل اجلِٜٓ ذم وخٔٚفف هق مـ خيِؼ ؾٔف اظتَٚد مٚ مل يُـ، ؾًٔٔش أشرًا هلذا افقهؿ افذي صًْف هق 

 .>6=اجلـ:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ـؾ وؿٝ وإمر ـام ؿٚل تًٚػ ظـ ظٌٚدة اجلـ

يْزه اهلل ًٍٕف ظـ افؼيؽ، ؾٕ٘ف شٌحٕٚف افًزيز ادتُز، وهق أحد  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ وؿقفف تًٚػ  

 ٔؿ ظِٔٓؿ، وهؿ حمتٚجقن إفٔف.صّد، وافُؾ ظٌٚد فف، ٓ يَدرون ظذ رء إٓ ب٘ذٕف، وهق شٌحٕٚف ؿ

أمٚ زظؿ بًوٓؿ أن اهلل أوـؾ حؼ افتكف ذم افُقن فًٌض خَِف ؾٓذا مـ أظيؿ افيِؿ، ؾٕ٘ف شٌحٕٚف ؿٚل ذم   

، ذفؽ ٕن هذا افتقـٔؾ ٓ يَع إٓ ظذ جٜٓ افوًػ، >33=افرظد:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ افُتٚب

ؾ يرشؾ افقـٔؾ فًجزه مـ أن حئط بُؾ ر ـّ ء، وفذفؽ يتخذ افقـالء، واهلل ظز وجؾ حمٔط بُؾ رء ظِاًم ؾ٘ن ادق

وؿدره، نثّؿ إن افزظؿ أن بًض خَِف مـ اجلـ واإلٕس ٓ دمري إرادهتؿ إٓ ظذ وؾؼ إرادة اهلل ذم افتُقيـ هق ـذب 

هلؿ إرادهتؿ ظذ اهلل وظذ خَِف، ؾٌٕٕٚٔٚء هؿ أظيؿ افٌؼ ظْد اهلل، وهؿ خر مـ اجلـ، بؾ اجلـ تٌع هلؿ، إٓ أهنؿ 

افتل يَع ؾٔٓٚ مٚ يهقّبف اهلل هلؿ، ـام وؿع فرشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق خر خِؼ اهلل تًٚػ مـ تهقيٌف ذم ؿهٜ 

أهى بدر، ؾُٔػ يُؾ اهلل ٕحد مـ خَِف أن يدير افُقن ب٘رادتف ظذ وجف اإلشتَالل، وفذفؽ ٓ يَع هذا 

الحدة افذيـ يْٚزظقن اهلل تًٚػ ذم تؼيًف وحُّف، ؾٓؿ يَرون هلل تًٚػ اإلظتَٚد إٓ مع شقء طـ بٚهلل ـام يَقل اد

إٔف اخلٚفؼ فُِقن ومٚ ؾٔف واإلًٕٚن، إٓ أهنؿ يَقفقن إن اهلل ؿد ترك اخلِؼ بًد ذفؽ ًٍٕٕٓؿ ذم أحُٚمٓؿ 

جقد هلام ذم افُقن وتؼيًٚهتؿ، وـثر مْٓؿ يَقفقن حتك ذم أؿدارهؿ، ؾ٘رادة اهلل افتؼئًٜ وإرادتف افَدريٜ ٓ و

ظْد هٗٓء، وهذا ظغ مٚ يَقفف افذيـ يزظّقن وجقد إؿىٚب وإوتٚد وافٌقث ومٚ صٚبف ذفؽ، وهق ذك 

 .إمؿ مـ ٕقح ظِٔف افًالم إػ يقمْٚ هذا

ؾٚهلل ظز وجؾ يْزه ًٍٕف ظـ هذا افُذب، ؾٓق ًٌٕٜ افَْص إفٔف واهلل ظز وجؾ شٌحٕٚف أن يُقن ـذفؽ، وفذفؽ   

 وافَقل هْٚ بًّْك اإلظتَٚد، ٕن اإلظتَٚد ؿقل افَِٛ. ﴾ڑ ڑ ک ک کژ ﴿ؿٚل

وؿقفف تًٚػ)) ذي افًرش(( أي مٚفؽ افًرش وربف، وذفؽ ـَقفف)) ورب افًرش افًئؿ(( وؿقفف)) رب     

افًرش افُريؿ(( ؾٓذه ًٌٕٜ ادِؽ، ويًرف افٍرق بغ ًٌٕٜ ادِؽ وًٌٕٜ افهٍٜ مـ افْير إػ ادوٚف إفٔف، ؾ٘ن 
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فهٍٜ ٓ يتهقر وجقدهٚ اشتَالًٓ ـَقفؽ)) ذو احلّرة(( أو ـَقفف تًٚػ)) ذي افىقل(( ؾٓذه صٍٜ، إذ ٓ ا

يتهقر وجقد فَِقة بال ؿٚدر، أمٚ إذا أمُـ وجقد ادوٚف إفٔف مًتَالً ؾتُقن افًٌْٜ مِؽ ـَقفف تًٚػ)) ٕٚؿٜ اهلل(( 

 افًٌْٜ ٓ تُقن إٓ فِتؼيػ إن ًٌٕٝ هلل تًٚػ. ؾ٘ن فِْٚؿٜ وجقد مًتَؾ، ؾًٌْتٓٚ هلل ًٌٕٜ مِؽ، وفُـ هذه

أي مٚفؽ افًرش، وافًرش هق أظيؿ ادخِقؿٚت، وهق شَػ افقجقد ادخِقق ـِف،  ﴾ڎ ڈ ڈ﴿ؾَقفف تًٚػ  

 وهق حمٔط بٚفقجقد ـِف، وفذفؽ هق شَػ اجلْٜ.

ًٚ مْٓٚ  وهذه افًٌْٜ هْٚ إٕام ذـرت ٓختهٚص اهلل تًٚػ هبٚ، إذ ـؾ خمِقؿٚتف حتٝ افًرش،   وافًرش أظيؿ خَِ

ًٚ، ؾال يًْٛ افًرش افًئؿ افُريؿ إٓ هلل شٌحٕٚف وتًٚػ، ويرى  وهق  ،بًض أهؾ افًِؿ إٔف أول ادخِقؿٚتمجًٔ

﮺  ﴿حمّقل مـ ادالئُٜ ـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ﮹  ﮷﮸   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ۓ ۓ﮲ 

ؿ ـام تَدم، ؾٓق ظئؿ ذم خَِف ،وذم احلديٞ أن فف ؿقائؿ، وؿد جٚء وصٍف بٚفًئؿ وبٚفُري >7=ؽٚؾر: ﴾﮻﮼ 

 ـريؿ ذم رتٌتف.

واهلل ظز وجؾ وإن ـٚن ؾقق افًرش إٓ أن ظِّف وشًّف وبكه وؿدرتف حمٔىٜ بٚفًرش ومٚ دوٕف شٌحٕٚف وتًٚػ،   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿وافًرش مل يذـر ذم افَرآن إٓ ذم مَٚم افتًئؿ خلٚفَف ـَقفف تًٚػ

﮻  ۓ ۓ ﴿وـَقفف تًٚػ >75=افزمر: ﴾پ پ ﮺  ﮹  ﮷﮸   ﮶  ﮵  ﮴   ﮲﮳ 

 >15=ؽٚؾر:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿وـَقفف> 7=ؽٚؾر: ﴾﮼

 .>16=ادٗمْقن:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿وـَقفف

واإلشتقاء ٓ يُقن إٓ بٚفٍقؿٜٔ ـام  ﴾ڤ ڤ ڦ﴿وأمٚ أن اهلل تًٚػ ؾقق افًرش فميٚت ذم ؿقفف تًٚػ  

 تَتيض افٌِٜ.

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ گ گ گ گ ڳ ﴿ؿقفف تًٚػ  

 >44=اإلهاء: ﴾ہ
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ؾًٌد أن شٌح اهلل ًٍٕف جؾ ذم ظاله، ذـر أن افقجقد ـِف مًٌح فف، وافقجقد هذا ادَهقد بف ؽر اإلًٕٚن ؾ٘ن ذم 

ودٚ ذـر اهلل شجقد اخلِؼ  >2=افتٌٚبـ: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿اإلًٕٚن ـٚؾر ومٗمـ ـام ؿٚل تًٚػ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ٟ ؿٚل شٌحٕٚففف ـام ذم شقرة احل

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

،وٓ حٚجٜ فِخقض ذم تًٌٔح بدن افُٚؾر وجِده وصًره ؾٓذا مـ افتُِػ مع أن بًض أهؾ افًِؿ ؿد >18=احلٟ:

ًٚ، وـٚن خٚض ؾٔف، ووٚبط افًِؿ افهحٔح ظـ ؽره هق ذم إنثر، ـٚجلدال، ؾ٘ن اجلدا ل ادّدوح مٚ إٔتٟ ظِاًم ٕٚؾً

 مـ ورائف فًِّؾ، وأمٚ ؽر ذفؽ ؾٓق جدال مذمقم.

ؾٚهلل خيز أن افًّقات افًٌع وإرض ومـ ؾٔٓـ مـ ظامرهـ يًٌحقن هلل تًٚػ، بؾ إن ـؾ افقجقد يًٌح هلل   

مع افُقن ذم ذـره ومتجٔده  تًٚػ، وهذا ظِؿ مثّر وٓ صؽ، ؾ٘ن ادٗمـ حغ يًٌح فربف يًِؿ إٔف ظذ ًٕؼ واحد

هلل، ووجقد افٌٍِٜ ذم أخريـ مـ افٌؼ ٓ تنًرخ بٚفٌربٜ ظـ افقجقد، بؾ هٗٓء افٌٚؾِقن هؿ افٌربٚء ظْف، وهؿ 

افْنٚز ٓ هق، ـام أن هذا افًِؿ يقجٛ تًئاًم هلل تًٚػ، ؾ٘ن ظِؿ ادرء هلذا إمر يَِل ذم ؿٌِف ظيّٜ اهلل تًٚػ، 

ـ ظيّتف وهٌٔتف واتًٚع ومع ذفؽ هق يًٌح هلل تًٚػ، ؾ٘ن تذـر أن مـ ظامر افًامء ادالئُٜ ومْٓؿ ؾٚفُقن بام ؾٔف م

افروح إمغ جزيؾ ومُٔٚل واهاؾٔؾ ظِؿ ظيؿ افرب وجالفف، ـام أن افْير هلذه ادخِقؿٚت مع إدراـف أهنٚ 

ًٚ هلل تًٚػ، ؾ٘ن رؤيٜ ادٗمـ فًٌِّح و  افذاـر تذـره بٚفتًٌٔح وافذـر.تًٌح هلل يذـره بٖن يُقن مًٌح

ـام أن هذا افًِؿ هٚم فٌِربٚء، ؾ٘ن ادٌتذ افٌريٛ حيتٚج إػ مٕٗس، ؾ٘ن طـ أن مٚ حقفف مٔٝ ٓ حٔٚة ؾٔف يزيده   

هذا افيـ ؽربٜ، ؾ٘ن ظِؿ أن افقجقد حل وفف إرادة، وأن إرادتف مكوؾٜ فذـر اهلل وتًٌٔحف حهؾ فف إٕس بٖي 

إمر مـ أظيؿ مٚ حيَؼ افراحٜ وإٕس فٌِريٛ وادٌتذ، ـام أن هذا مـ أظيؿ مٚ حيَؼ  رء يُقن حقفف، وهذا

إفٍٜ مع افُقن واخلِؼ، ؾام يَتؾ ادرء ويتًٌف صًقر افٌربٜ بال إٔس وٓ ظٚؿٌٜ، وهذا ٓ وجقد فف ذم اإلشالم، وٓ 

ض واجلْقن واإلٕتحٚر، فُـ ادٗمـ مع افَرآن، فُـ هذه افٌربٜ مقجقدة ذم ؽره، وهق مٚ يٗدي هبؿ ؽذ ادر

افَرآين ادٓتدي ينًر بٕٚفٍٜ مع افُٚئْٚت، ؾ٘ن حهؾ فف افٌربٜ مع اإلًٕٚن بًٌٛ إيامٕف أو ظِّف، ؾ٘ن هذه افٌربٜ 

 تتحقل إػ ضٚؿٜ وإرادة بًٌٛ إًٔف مع افقجقد وافُقن وبًٌٛ افًٚؿٌٜ افتل يرجقهٚ مـ هذه افٌربٜ.



 تفسير سورة اإلسراء
 

 175 

ًٚ ذم مَدمٚت اإلهاء حٔٞ زاد افٌالء وفذفؽ ٓ ظجٛ أن تٖيت هذه    افٜٔٔ ذم احلٚفٜ افتل وصٍٝ فؽ شٚبَ

 واصتدت ادحـ حتك وصِٝ افذروة.

ؾٕٕٚس ٓ يُقن بٚإلًٕٚن ؾَط، مع أن اشؿ اإلًٕٚن منتؼ مْف، إٓ أن خالف افديـ وادَهد، وتٍٚوت افًِؿ   

افٍُر ادهٚحٛ فِذـر، ؾ٘ن هذا افقجقد ادًٌح  حيقل هذا إٕس إػ وده، ؾٍٔر اإلًٕٚن إػ صٚـِتف، وهذا مًٌٞ

هلل ٓ ئِؼ بف إٓ حٚل اجلامل، وإٕام يَع افٌَح بدخقل اإلرادات افٍٚشدة ظِٔف، ـًّؾ اإلًٕٚن ؾٔف ظذ ؽر وؾؼ 

افؼع، أمٚ افقجقد ذم أصؾ ووًف، أو ذم ووًف ظذ مراد افؼع ؾٕ٘ف متالئؿ ذم طٚهره مع مًْك اجلامل ـام إٔف 

ًٚ بف.مًٌح هلل ًٚ خٚص ًٚ بّْىؼ فف ـام أن فسإًٕٚن مْىَ ًٚ حََٔٔ   تًٚػ تًٌٔح

وؾٓؿ هذا ظذ وجٓف افَرآين يًِّؽ مدى أؾؼ اجلامل ذم هذا افديـ، وهق أؾؼ تتحَؼ ؾٔف متًٜ ٓ شٍٚهٜ ؾٔٓٚ،   

تتحٝ هبٚ هذه ٕهنٚ متًٜ يِتَل ؾٔٓٚ مجٚل افقجقد مع جالل خٚفَٓٚ، ؾٔحهؾ مـ ذفؽ هذه افُِّٜ افًئّٜ افتل اؾ

 .-شٌحٚن اهلل–افًقرة وهل 

واجلامل بٌر هذا ادًْك إٕام هق شٍٚهٜ وخٍٜ، يهر ؾٔٓٚ اإلًٕٚن إػ مْىَٜ افِٓق افٌٚضؾ، وهل مْىَٜ ؽٌِٜ هبّٜٔٔ   

افنٓقة ٓ ؽر، فُـ اجلامل ذم هذا افديـ مع مٚ حيَؼ ذم افٍْس مـ فذة ظيّك إٓ إٔف حيَؼ مَهد افقجقد وهق 

 وتًٌٔحف وتىٌٔؼ ذظف وإؿٚمٜ احلؼ ذم افقجقد، وأؿرب مٚ يدين فؽ هذا ادًْك هق افزواج، ؾ٘ن ادرء تًئؿ اهلل

يًٚق إػ افزواج بداؾع افنٓقة، وهل مـ فذائذ افقجقد، بؾ هل أظيؿ فذائذ اإلًٕٚن افًقي ـام ؿٚل رشقل اهلل 

ذة بدٕٜٔ ًٍٕٜٔ صًقريٜ، وهل تتحَؼ فِنٚب صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)) حٌٛ إيل مـ دٕٔٚـؿ افىٔٛ وافًْٚء(( ،ؾٓل ف

افذي يٖتٔٓٚ أول مرة مع افٌُر دون افثٔٛ فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ جلٚبر: ))هال بُرًا تالظٌؽ وتالظٌٓٚ(( ،ومع 

ذفؽ ؾٕ٘ف ؿٚل جلٚبر ريض اهلل ظْف دٚ ذـر فف جٚبر ظِٜ زواجف ظِٜ زواجف مـ افثٔٛ: ))افُٔس(( ،أي ظِٔؽ بٚفقفد 

ًٚ ٓ ؿّٜٔ فف بٌر افقفد، فُْف مع افقفد إٕام هق اجلامل ادًٗول اهلٚدف.ـام ذم   افهحٔح، ؾ٘ن هذا اجلامل يُقن ظٌث

وإيامن ادًِؿ أن افقجقد مًٌح هلل يَِل ذم ؿٌِف تَديرًا هلذا افقجقد مٓام ـٚن، ؾال يًٍده، وٓ حيتَره، بؾ هق ظذ   

ٚر وافتَدير، ومـ رأى حٔٚة افهحٚبٜ ذم هذا افٌٚب ظِؿ إػ أي أي وجف ـٚن إٕام حيَؼ ذم ًٍٕف افتٍُر واإلظتٌ

درجٜ مـ افذوق ؿد بٌِقا، ؾ٘ن رأؾتٓؿ بٚفدواب ورظٚيتٓؿ هلٚ وإحًٚهنؿ إفٔٓٚ يٌِغ درجق ٓ يُّـ ؾّٓٓٚ إٓ بًد 
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 ﴾ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ هذا اإلدراك مـ إيامهنؿ هبذه أيٜ ومثٔالهتٚ مـ ؿقفف تًٚػ

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿وؿقفف تًٚػ ظـ افِّْٜ >38=إًٕٚم:

يٜ افتل وؿػ ظِٔٓٚ ظِامء افٌٔٚن فروا شحر ـِامت هذه افِّْٜ افٌٌِٜٔ افرحّٜٔ بَقمٓٚ، وـٔػ ٓ وهل أ >18=افّْؾ:

 يتحَؼ ذم إًٍٔٓؿ هذا ادًْك مـ اجلامل افذي يًٌغ افرمحٜ ظذ افقجقد ـام يًٌغ افتَدير واإلحسام فف وهؿ

ئًنقن مع إمٚم هذا اجلامل وهذا افتٍُر واإلظتٌٚر وهق رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حغ يًّع رجاًل يًِـ 

ًٚ أن يْتٍع بف، بؾ إن ادٕك افًَقبٜ فف أن حيرم مـ  مجاًل، ؾٖٔمره أن حيط ظْف رحِف ويسـف، إذ ٓ يٌٌْل دـ يًِـ صٔئ

 افىٚئر فف دٚ ؾزع مـ أخذهٚ مْف.مًٍْتف، وهق افذي أمر أصحٚبف أن يردوا أؾراخ 

هذه ادًٚين افًئّٜ ذم ٍٕقس وّراث إرض وبْٚة إمٜ ومحِٜ افرشٚفٜ، ؾٓؿ ٓ حيرؿقن إرض، وٓ يًٍدون   

ؾٔٓٚ، وٓ ئٌدون دواب إرض، وٓ هيُِقن احلرث وافًْؾ، وٓ يًّّقن إهنٚر، وٓ يٌرون خِؼ اهلل، وٓ 

افْٚس ـام يًٍؾ افٍُرة افٍجرة مـ جْس أظداء اهلل وأظداء افٌؼ واحلجر وافنجر، يٍجرون إرض ؾتختؾ حٔٚة 

نثؿ يٖيت هٗٓء ادجرمقن فٔجًِقا إًٍٔٓؿ أهؾ احلوٚرة وافرؿل، وجيًِقن ادًِّغ ادًٍديـ ذم إرض 

 وادتخٍِغ، أٓ فًْٜ اهلل ظذ افيٚدغ.

رؿٔؼ افَِٛ حتك يٌِغ اظتْٚؤه هبرتف أن يًْٛ إفٔٓٚ ؾَٔٚل فف  إن ادًِؿ افذي يرث افُثر مـ ديْف مـ روايٜ رجؾ  

ًٚ ذم افقجقد إٓ ب٘ذن اهلل وأمره، ومع ذفؽ ؾ٘ن ؿتِٜ افٌؼ بٚداليغ، ومًٍدي  أبق هريرة فرؾض أن يٗذي صٔئ

هؿ، افقجقد ـِف مـ شامئف وأروف، ومًّّل افٌحٚر وإهنٚر حتك فَٔٚل إٕف ٓ يقجد مُٚن ؾٔٓام مل يٌٌِف ؾًٚد

فٔزظّقن أهنؿ محِٜ حَقق افٌؼ وافدواب، نثؿ يقجد مـ زٕٚدؿٜ هذه إمٜ مـ يًْؼ ًَٕٔٓؿ ويردد دجِٓؿ ؾَط 

 دجرد وجقد حريٜ افزٕٚ افذي يًّقٕف حَقق اإلًٕٚن، وحريٜ افٍُر افذي يًّقٕف حريٜ افٍُر.

ٚدٚت افًٚبدات، وتٚريخ أخالؿٓٚ أمٚ تٚريخ إمٜ وظٌٚدهٚ، وتٚريخ رجٚهلٚ وٍٕقشٓؿ، وتٚريخ ذوق ًٕٚئٓٚ افً  

ومًٚمالهتٚ، ؾٓذه ـِٓٚ تىقى، فٔهٌح تٚريخ إمٜ ـِف خيتزل ذم حقادث ظٚروٜ هل مـ أؿدار افقجقد افٌؼي، 

 وٓ ؿدرة فف ظذ اإلٍُٕٚك مْٓٚ.
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ؾٓل تًىل  هذه أيٜ مـ شقرة اإلهاء هل صًٚر اجلامل ادِتزم ذم هذا افديـ، مجٚل حيَؼ إٕس ـام حيَؼ افٍْع،  

صٍٜ احلٔٚة فِقجقد ـِف، وهل حٔٚة تدرك أظيؿ جالل ومجٚل٧ أٓ وهق مجٚل وجالل اهلل، ؾٓٛ تًٌحف، وهل 

گ ﴿حٔٞ تدرك هذا اجلامل وهذا اجلالل ؾ٘هنٚ متَٝ افٌَح وافًقء، ـام ؿٚل تًٚػ بًد ؿوٚئف ظذ ؾرظقن وجْده

وذهٚب إخقاهنؿ وأخقاهتؿ ذم افتًٌٔح، ؾٓق ، وبٚدٍٓقم ؾ٘هنام ئٌُٚن ظذ ؾقات >29=افدخٚن: ﴾گ گ ڳ

وجقد صٚظر، يٌُل بُٚء احلزن ظذ ؾقات مـ ينٚـِف، ويٍرح فَرب مـ ينٚـِف، ـام وؿع فِجؼة افتل ـٚن 

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خيىٛ ظْدهٚ اجلًّٜ، حتك إذا صْع فف ادْز ووؿػ ظِٔف بُٝ وحزٕٝ فٍقات 

غ يتًَر ذم ؿٌِؽ هذا ادًْك أفؼ ٕيرك إػ افقجقد، وتٖمؾ ـؾ مٚ ؾٔف، تٖمؾ مٚ افذـر افذي ـٚن يَقم ظْدهٚ، ح

تٖـؾ ؾٕ٘ف شٌح هلل ـام شٌح افىًٚم ذم يد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وتٖمؾ احلجر ٓذي تراه أو متر بف ؾٕ٘ف 

ُٜ، ؾ٘يٚك وافٌٍِٜ، بؾ شٌح شٌح هلل ـام ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًّع حجرًا يرد ظِٔف افًالم ذم م

ًٚ، أو هجرك أهؾ افنَٚوة ذم  ًٚ بال ؽربٜ حتك فق ؿالك افٌؼ مجًٔ فربؽ ـام شٌح افقجقد، وظش مع هذا افقجقد إًٔ

ادؼق وادٌرب، ؾًِٝ إٔٝ افٌريٛ بؾ هؿ افٌربٚء، وفًٝ إٔٝ مـ يًٍد ذم إرض بؾ هؿ ادًٍدون، وفًٝ 

 ؿ ادًِقٕغ ظذ ـؾ فًٚن يًٌح هلل ذم ذرات هذا افقجقد.إٔٝ مـ تًِْؽ افًّقات وإرض، بؾ ه

وهبذا يهٌح افتًٌٔح ٓ فرؤيٜ اجلالل وافًيّٜ، بؾ فرؤيٜ اجلامل، وهبذا تًِؿ مل ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف   

ًٚ يٍْل افَْص ؾٔحَؼ افتزيف ؾَط، بؾ هق افتًٌٔح افذي حيَ ًٚ أظجٌف، ؾٓذا فٔس تًٌٔح ؼ وشِؿ يًٌح إن رأى صٔئ

احلٛ وإمٚن، هذا احلٛ مًٌثف مجٚل ادحٌقب ورمحتف، وهذا إمٚن مًٌثف مًْك افِقاذ افذي يًٍِف افىٍؾ وهق 

فِٓؿ إفٔؽ أصُق وًػ ؿقيت وؿِٜ حِٔتل ا))ف ؾٖفؼ شًّؽ فَقل احلٌٔٛ دحٌقبفيٖوي إػ أمف، وإن صئٝ ؾّٓ

 إػ مـ تُِْل إػ بًٔد يتجّْٓل أو إػ ظدو وهقاين ظذ افْٚس يٚ أرحؿ افرامحغ إٔٝ رب ادًتوًٍغ وإٔٝ ريب

مُِتف أمري إن مل يُـ بؽ ظع ؽوٛ ؾال أبٚيل وفُـ ظٚؾٔتؽ هل أوشع يل أظقذ بْقر وجٓؽ افذي أذؿٝ فف 

افيِامت وصِح ظِٔف أمر افدٕٔٚ وأخرة مـ أن يْزل يب ؽوٌؽ أو حيؾ ظع شخىؽ فؽ افًتٌك حتك ترى ٓ 

 حقل وٓ ؿقة إٓ بؽ((

ًد ـؾ هذه ادًٚين افًئّٜ افتل تَِل ظذ منٚظر ادٗمـ أحٚشٔس إٕس وإفٍٜ وافقظل يٖيت اجلٚهِقن ب   

 فَٔقفقا أيـ ؾْقن أهؾ اإلشالم٧ يَقفقن هذا وأظْٔٓؿ ظذ تِؽ إصْٚم افتل أرهَٝ اإلًٕٚن ذم إجيٚدهٚ نثؿ ذم
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ََقن أحالم ضقاؽٔتٓؿ ذم بْٚئٓٚ وتنٔٔدهٚ، اخلوقع هلٚ، وظذ رـٚم احلجٚرة افتل هِؽ أٓف مـ افٌؼ وهؿ حي

وظذ صْٚظٚت افنٓقة افٌّٜٓٔٔ افتل تًتٍز افٌرائز حتك يٌدو ادجتّع ؾٔٓٚ هبّٜٔ صٓقة ٓ يٍرق بغ حالل 

وحرام، وظذ خٔٚٓت ظامدهٚ افؼك وافقنثْٜٔ، ودمًد اإلفف ادزظقم افٌٚضؾ، وساظٚت هذه أهلٜ مع افٌؼ ومع 

فٌٚضِٜ، ؾٓذه هل افٍْقن ظْدهؿ، وهذه هل أرـٚن ادتًٜ وإٕس، وهل متع تدمر افٌرة، وترـس ؽره مـ أهلٜ ا

اإلًٕٚن إػ هبّٜٔ، وتًىؾ ذوؿف افذي حيَؼ احلٔٚء مـ افٌؼ وافًٌقديٜ فرب افٌؼ، واإلًٕٚن بدون ؽرة وبدون 

 ،ومثؾ هٗٓء هؿ وؿقد افْٚر. >179=إظراف:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ حٔٚء وبدون ظٌقديٜ هلل ؾٕ٘ف ـام ؿٚل تًٚػ

دفٔؾ ظذ أن هذا افتًٌٔح حََٔل، وفٔس ـام ؿٚل بًوٓؿ إٕام هق افدٓفٜ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ظذ اهلل وصٍٚتف، ؾ٘ن هذا ادًْك يٍَٓف افْٚس، وفُـ تًٌٔح اخلالئؼ إٕام هق تًٌٔح حََٔل وفُـ ٓ ٍَٕٓف، ؾ٘ن 

امن ظِٔف افًالم مْىؼ افىر وافّْؾ وـام شّع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف أذن اهلل بًض ظٌٚده بٍَٓف ـام ؾَف شِٔ

وشِؿ تًٌٔح افىًٚم، وـام شّع افهحٚبٜ إٔغ افنجرة ؾٕ٘ام هق مـ بٚب ادًجزة أو مٚ ذم مًْٚهٚ، وهذا خروج ظـ 

 بًدهؿ. شْـ افتُقيـ اجلٚريٜ، يٖذن هبٚ اهلل تًٚػ فٌٔٚن ؿدرتف، وحلُّٜ حتهؾ ٕهِٓٚ ودـ يًًّٓٚ مـ

هذا ٕن افتًٌٔح تًئؿ، وٓ حيهؾ ذم افَِٛ ابتداًء إٓ فقؿقع اهلٌٜٔ ؾٔف،  ﴾ۀ ہ ہ ہ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ووؿقع اهلٌٜٔ يًْل افقجؾ بؾ مٚ هق أظيؿ مـ ذفؽ، وفذفؽ يَقل اهلل تًٚػ ظـ ادالئُٜ ظْد شامظٓؿ ـالم 

ُٔذهؾ رظدًا، بؾ ويٌنك ظِٔف، ، ؾ٘ن فًامظٓؿ ـالم اهلل حيهؾ هلؿ هذا ادًْ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿اهلل ك، حتك ف

وذم افهحٔح أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: ))إذا ؿٙ اهلل إمر ذم افًامء رضبٝ ادالئُٜ بٖجْحتٓٚ 

ًٚ فَقفف ـٖٕف شًِِٜ ظذ صٍقان ؾ٘ذا ؾزع ظـ ؿِقهبؿ ؿٚفقا مٚذا ؿٚل ربُؿ(( ؾنٓقد اجلالل يَتيض افٌق  خوًٕٚ

ٜ اهلل تًٚػ يُقن مع هذا افنٓقد صٓقد اجلامل، وهذا ـَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)) أظقذ وافذهٚب، فُـ فرمح

بروٚك مـ شخىؽ وبًّٚؾٚتؽ مـ ظَقبتؽ وبؽ مْؽ، ٓ أحيص نثًْٚء ظِٔؽ إٔٝ ـام أنثْٔٝ ظذ ًٍٕؽ(( ،وهلذا 

ٚؿتٙ ذـر احلِؿ مع ؾٕ٘ف شٌحٕٚف وتًٚػ حِٔؿ هبذا افقجقد، وحِٔؿ بّـ صٚهبف ذم هذا ادَٚم مـ افتًٌٔح، ؾ

افتًٌٔح، أمٚ ادٌٍرة ؾٍّٓٓٚ ذم هذا افًٔٚق حيتٚج إػ ذح مىقل وفُـ أحٔؾ افَٚرئ إػ مٚ ذـرتف مـ مًْك 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ادٌٍرة ؿٌؾ افذٕٛ وذفؽ ذم ؿقفف تًٚػ
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ظْف افٌٍِٜ ، ؾُٔقن ادًْك أن هدايٜ افتًٌٔح هل مٌٍرة مـ اهلل فًٌِد بٖن مْع >117=افتقبٜ:  ﴾ۉ ې

وادًهٜٔ ومهٚ بٚبٚن ذم افؼع يِزمٓام ادٌٍرة، ـَقل اخلٚرج مـ اخلالء: ؽٍرإؽ، وادًتٌٍر بًد افذٕٛ، ـام أن 

ًٚ افْجٚة ـَقل يقٕس ظِٔف افًالم:  افتًٌٔح ـام ُبّغ ذم صدر هذه افًقرة إٕام هق اشتٌٍٚر، يَقفف افًٌد ضٚفٌ

 إين ـْٝ مـ افيٚدغ.  شٌحٕٚؽ إين ـْٝ مـ افيٚدغ، أي أشتٌٍرك

نثّؿ إن تًٌٔح افقجقد هق مٚ يّْع اذهٚبف ـام ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )) تَقم افًٚظٜ وفٔس ظذ    

إرض رجؾ يَقل: اهلل((، ؾ٘هلٚم افُقن تًٌٔح اهلل تًٚػ إٕام هق فٌَٚئف ووجقده، وهذا مـ حِؿ اهلل تًٚػ 

بًوٓؿ افَهد أهنؿ يًٌحقن ويًحّدون ؾٓام ؿىًتٚن وأطـ أن هذا ؿٚل ﴾ں ں ﴿ومٌٍرتف. وؿقفف تًٚػ

ؿقل أيب ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم ـام ذم احلديٞ: شٌحٚن اهلل وبحّده، وؿٚل آخرون: مهٚ مجِٜ واحدة، إذ افتًٌٔح 

ًٚ بْٔٓام، إذ ـالهؿ يثٌٝ هلل افتًٌٔ ح يُقن فهٍٚت اهلل ادقجٌٜ فِحّد، وإمر بْٔٓام ؿريٛ، وٓ أرى ؾٚرؿ

وافتحّٔد، وفُـ افثٚين يقجٛ رابىٜ بْٔٓام وهق حؼ، وإول ٓ ئٌْف، بؾ افتالزم يدل ظِٔف، ذفؽ ٕن افقجقد فف 

مًْٔٚن مًْك يدل ظذ صٍٚت خٚفَف وهق يقجٛ افتًٌٔح، ومًْك ؾٔف رؤيٜ افًْؿ ظِٔف ٓن مٚ ذم افقجقد مًخر 

 فف، وهذا يقجٛ احلّد. 

 

ەئ    ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ؿقفف تًٚػ  

حئ مئ ىئ يئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .>48-46=اإلهاء:  ﴾جب حب خب مب ىب

بًد أن ذـر اهلل تًٌٔح اخلالئؼ بحّده تًٚػ ؾ٘ن فًٚئؾ أن يًٖل ؾام فُِٚؾر مًرض، وـٔػ ٓ يَع مْف مٚ يَع مـ    

ٚن حلٚل افُٚؾر مع افذـر، بؾ مع أظيؿ افذـر وهق ـالم اهلل اجلامدات وافًجاموات وشٚئر افُقن؟ ؾُٚن هذا بٔ

شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾٚفُٚؾر حمجقب ظـ شامع ـالم اهلل تًٚػ، وإوقر وافنٓقد، وـذا افتًٌٔح، ؾ٘ن افتًٌٔح إًٍٕٚل 

فف ومل دٚ يرى ودٚ يًّع، ؾْٔىِؼ فًٕٚف بٚحلّد وافتًٌٔح ؾٓذا حٚل افًِؿ، ؾ٘ن حجٛ ومل ير ومل يًّع تًىؾ إًٍٚ
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ًٚ ظـ شامع افَرآن حهؾ مْف اإلظراض  يُـ مْف إٓ اإلظراض، وهذا حٚل اجلٓؾ، ؾِام ـٚن افُٚؾر مىرودًا حمجقب

 وافٍُر.

وهذا احلجٚب هق حجٚب افَِٛ، وٓ يُقن إٓ بًٌٛ إرادة ادحجقب أن ٓ هيتدي وٓ يتٚبع احلؼ حتك فق طٓر   

نثخٕٜٚ بتُرر اجلرم واإلظراض، وؿد وصػ اهلل ؾًؾ هٗٓء ظْد تالوة فف، ؾًٔٚمِف اهلل بَهده، ويزداد هذا احلجٚب 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿افَرآن ظذ أشامظٓؿ بَقفف

﮴  ﴿ -بٔٚن دراتٛ هذا اإلظراض وأوفف: -ؾهِٝ-، وذم شقرة>5=هقد: ﴾ىئ يئ جب ﮳  ﮲  ۓ ۓ 

﮷   ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڤ  ﴿نثؿ يوىرد اإلظراض إػ اإلحلٚد ؾٔف ـام ؿٚل شٌحٕٚف ﴾ ﮵﮶ 

 واإلحلٚد هق تٖويؾ ئٚتف بٚفٌٚضؾ وافًٍٚد، ـام إٔف ظذ مًْك تًىٔؾ ٕقره وأحُٚمف وهدايتف.

، وؿد وصػ اهلل ادٗمْغ بف ﴾ ڳ ڳ ڱ ﴿وظِٜ هذا اإلظراض ظـ افَرآن هق مٚ ؿٚفف شٌحٕٚف وتًٚػ  

هل ظٌقديٜ اهلل ،ؾٓذا ـتٚب أخرة، وظذ ـؾ مٚ ؾٔف مـ هدى إٕام  ﴾ ک گ گ گ گ ﴿بَقفف

 وافرؽٌٜ ذم افْجٚة ذم أخرة.

واهلل ًٕٛ جًؾ احلجٚب إفٔف شٌحٕٚف وتًٚػ وذفؽ فًزة افُالم وـرامتف، وٓشتٌْٚئف ظـ هٗٓء افْقـك، ؾٓؿ   

بجِٓٓؿ ييْقن أهنؿ ؿد اشتٌْقا ظـ افَرآن، ؾًٔروقن ظْف اشتٌُٚرًا وؽرورًا، واهلل ظز وجؾ ٕٕف افًزيز ادتُز 

ٗمْغ أن هٗٓء أدٕك مـ يَع افَرآن افًئؿ افًزيز افُريؿ ظذ آذاهنؿ، وفذفؽ جًؾ اهلل فًزة هذا افَرآن يًِؿ اد

ًٚ ب ؾ٘ن افدرر هل افتل حتجٛ ظـ ؽر  ،ْٔٓؿ وبْٔف، ؾٓذا هق حََٜٔ احلٚلوـرامتف، وهلقان افُٚؾر وذفتف حجٚب

 أن يراهٚ أو ئًش هبٚ. مًتحَٓٚن ؾ٘ن أظرض ظْٓٚ امرؤ ؾِٔس فًزتف ومْزفتف وفُـ هلقإف

وهذه أيٜ ٓ يهح أن حيتٟ هبٚ حمتٟ أن ـٍر افُٚؾر هق حُؿ ؿدري حٚـؿ ظِٔف بدون إرادتف ـام ؿٚل بًوٓؿ ممـ   

يًْٛ فًِْٜ، ؾرتٛ ظِٔٓٚ ٍٕل ظذر اجلٓؾ ذم إحُٚم وإوصٚف، إذ أن احلُؿ افَدري ٓ يهٌح حجٜ ـام تَدم 

، ؾّـ ؽر افرشقل ٓ يَع افٌالغ، ومـ ؽر افٌالغ ٓ ﴾ ەئ ى ى ائ ائ ەئ ﴿مـ ؿقفف شٌحٕٚف وتًٚػ

ؾٓذه مَدمٜ  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿تُقن احلجٜ، وأيٜ هْٚ دفٔؾ بْهٓٚ ظذ هذا ادًْك وذفؽ فَقفف
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احلجٚبـ وهل اختٔٚر اإلًٕٚن ب٘رادتف، ؾحغ يٍُر ادرء بٚٔخرة حيهؾ احلجٚب افذي يّْع افًامع، ويل افًُس 

قا احلُؿ افَدري بًِؿ اهلل ؾٔٓؿ أن ٓ هيتدوا ؾُٔقن احلجٚب ويّتْع افًامع، وأيٜ فًٔٝ ـام طـ هٗٓء، إذ جًِ

 ظذ هذا ادًْك، بؾ مًْٚهٚ أهنؿ ضقفٌقا بٚإليامن ؾٍُروا ؾحهؾ احلجٚب بْٔٓؿ وبغ افَرآن.

ًٚ مْف، أو أن نثّؿ إن ادَهقد بحجٛ افًامع هْٚ مراتٛ، ؾّـ مراتٌف أن يًرض هذا افُٚؾر بٚٔخرة ظـ شامظف    هرب

يًتٌق نثٔٚبف ـام ذم آيٜ شقرة هقد ادتَدمٜ، أو أن ينقش ظِٔف، وـذفؽ مـ مًٕٚٔٓٚ أن يًّع بٖذٕف ويّتْع ظـ 

متٚبًتف، ـام تَقل فًٚيص وؿد ظِّتف: إٔٝ ٓ تًّع، وادَهقد إٔؽ ٓ تىٔع، وهذا ادًْك هق افذي حتَؼ ذم ظتٚة 

وـام ؿٚل تًٚػ  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿افُٚؾريـ ـام ؿٚل اهلل ظـ آل ؾرظقن

 وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ظـ إدراك افُٚؾر حلجٟ افَرآن ومًرؾتف بٖٕف احلؼ

،ؾٓٗٓء يًًّقن شامع افيٚهر، ويدرـقن حَٚئَف، وحتهؾ هلؿ مًرؾٜ احلؼ فُـ ٓ حيهؾ هلؿ اإلتٌٚع وٓ  ﴾

 د ذفؽ أيٚت افدافٜ ظذ شامظٓؿ افيٚهر إن صٚء اهلل تًٚػ.اهلدايٜ، ٕهنؿ ٓ يًًّقن شامع اإلتٌٚع، وشٖٔيت فؽ بً

 إٕام هق حجٚب نثخغ ظامده اجلٓؾ وافُز وافُذب واهلقى. ﴾ ﮴﮵  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ًٚ ٓ يرى. ﴾ ﮵ ﴿وؿقفف   ًٚ، وؿٔؾ حمجقب  أي شٚترًا ومًٕٚ

 افىٚظٜ وادتٚبًٜ، ؾ٘ن افٍُر وذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ ادًٚيص حجٚب بغ ادرء وبغ ؾٓؿ افَرآن افداظل إػ  

حجٚب ـع ظـ متٚبًٜ افَرآن، وأمٚ بريد افٍُر مـ ادًٚيص ؾٓل حجٛ بَّدارهٚ ظـ ادتٚبًٜ، ؾُِام ـٕٚٝ 

مقجقدة ـٚن احلجٚب أؿقى، وـِام حهِٝ افتَقى وافىٚظٜ ـٚن افٍٓؿ واإلدراك، وأمٚ حهقل ادًرؾٜ مـ 

ٚؾر يًِؿ مٚ يدظق إفٔف افَرآن مـ اإليامن فُْف فٔس مـ أهِف وٓ ؽر ٕقر وهدايٜ وضٚظٜ ؾًِٔٝ بقء، ؾ٘ن افُ

 يًّد مـ افًٚدغ بف.

مراتٛ، ؾٖوهلٚ افَراءة بًّْك افتالوة، وٓ حيهؾ مٚ بًدهٚ مـ مًٚين إٓ هبٚ، وفذفؽ ؾ٘ن  ﴾ ھ ﴿وؿقفف   

إدراك هدايٜ ٕقرة  مـ إظراض اهلل ظـ ادرء أن ُيكف ظـ تالوة افَرآن افْير ؾٔف، وحهقل هذا يًّْف مـ

ومًٕٚٔف، ؾ٘ن حهؾ افؤؼ مـ ؿراءة افَرآن دل ظذ نثخٕٜٚ احلجٚب، وـِام حهؾ افَرب مـ اهلل ـِام حهؾ 
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احلٛ فُتٚبف وهق حٛ جيًؾ صٚحٌف مـ أهؾ افَرآن تالوة وتدبرًا، وفذفؽ ـٚن ظثامن بـ ظٍٚن ريض اهلل ظْف 

راتٛ افَراءة افتدبر وافتٍُر واشتخراج ـْقزه، وهل ، ومـ م((فق صٍٝ ؿِقبْٚ مٚ مِِْٚ ـتٚب اهلل))يَقل: 

،وهذا  ـ((ديافِٓؿ ظِّف افتٖويؾ وؾَٓف ذم اف ))مرتٌٜ إيامٕٜٔ فدظقة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓبـ ظٌٚس

 .﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿هق ادَهقد مْف ـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ص: 

ڀ ڀ ڀ  ﴿ة ـتٚهبؿ ظذ إفٍٚظ دون افتدبر ؾَٚلوؿد ظٚب اهلل ظذ افٔٓقد اؿتهٚرهؿ ذم تالو  

ؾًامهؿ أمٔقن، وجًؾ ظدن تدبرهؿ يٗول إػ ظِؿ بٚضؾ وهق  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 افيـ، وإمٚين ـام ذم افتًٍر هل افَراءة بال تدبر.

ؾٓذا حجٚب افٍَف، ؾٓؿ ابتداًء ٓ يًًّقن، ؾ٘ن شًّقا  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ٓقه، وؾَف افَِٛ هق اإلتٌٚع، وادَهقد أهنؿ ٓ يرون ؾٔف إٓ مٚ يٍْرهؿ، وأمٚ اهلدى وافْقر ؾٓؿ ذم ؾ٘هنؿ ٓ يٍَ

﮴  ﴿مًزل ظْف، وذم هذه أيٚت بغ اهلل إظراوٓؿ ظـ شامظف ـام ذم آيٜ شقرة ؾهِٝ ﮳  ﮲  ۓ ۓ 

﮷  اهلدايٜ ؾَٚل ، وذم شقرة إًٕٚم بّغ احتامل شامظٓؿ فُـ ٓ حيهؾ هلؿ افٍَف افذي يَع بف ﴾ ﮵﮶ 

،وذـر ذم شقرة افَتٚل أن  ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿شٌحٕٚف

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ادْٚؾَغ ـذفؽ يًًّقن فُْٓؿ ٓ يٍَٓقن دٚ ضٌع اهلل ظذ ؿِقهبؿ ؾَٚل شٌحٕٚف

 .﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ن ادراد، فُْٓؿ يُْروٕف وجيحدوٕف، ؾٚهلل وصٍٓؿ وادَهقد بٚفٍَف هْٚ فٔس ظدم ؾٓؿ ادراد، بؾ هؿ يٍّٓق  

ًٚ إٓ بًِٚن ؿقمف  ﴾ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ووصػ ـتٚبف بَقفف وفذفؽ مل يرشؾ اهلل ٌٕٔ

ؾٓؿ ؿد حهؾ هلؿ افٍٓؿ هبذا افٌٔٚن، فُـ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ـام ؿٚل

 وجحقد. أمر افٍَف هْٚ ـٖمر افًامع، ؾٕٚول هق شامع مع إظراض، وهذا ؾَف مع تُذيٛ

ں ں ڻ  ﴿ومـ إٔقاع هذا افٍَف افّزء أن ٓ يروا ؾٔف إٓ اخلًٚرة، وٓ يرون إٓ اإلبتالء ـام ؿٚل اهلل ظْٓؿ  

ووجقد إـْٜ ظذ افَِٛ هل ظَٚب ظذ إرادة وظّؾ وفًٔٝ ابتداًء ـام تَدم  ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
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ٜ ٕهنؿ يٖتقن إفٔف بَّٚصد افؼ وضِٛ مـ أمر افًامع، ؾ٘ن هذا افَرآن ٕقر، ومع ذفؽ حيهؾ ذم ؿِقهبؿ افيِّ

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿اجلدال فكف افْٚس ظْف، ـام جٚء ذم متٚم آيٜ إًٕٚم ادتَدمٜ

 .﴾ خب مب ىب يب جت   يئ جب حب

وينٌف حٚل هٗٓء حٚل بًض مـ إتًٛ فًِِؿ ذم زمْٕٚٚ حغ يٖيت فَِرآن مـ أجؾ افٌحٞ ظام خيدم بٚضاًل   

ؼـغ أو يرؤٓؿ، ؾٓق ٓ يًًك إلؿرار احلؼ ـام إٔزفف اهلل، فُْف يٌحٞ ظـ صٌٜٓ أو والًٓ فٔقاؾؼ بف اد

تقاؾؼ أهقاء إؽٔٚر، مع ظِّف إٔف متُِػ ذم تٖويِف، وأن مٚ يَقفف هق ـذب ظذ اهلل واؾساء ظِٔف، فُـ فُثرة 

 ترديده حيهؾ فف افَٔغ ظذ مٚ يَقفف دٚ حيهؾ فف ذم ؿٌِف مـ افًٍٚد وافيِّٜ.

وافقؿر هق افثَؾ افذي يّْع افًامع، وهذا يٌغ أن حجٛ افًامع مْٓٚ مٚ هق  ﴾ۋ ۋ ۅ  ﴿ؿقفف تًٚػو  

ؾٓام مًٕٚٚن فًِامع  ﴾ ۋ ۋ ۅ ﴿ومْٓٚ مٚ هق داخع وهق ؿقفف ﴾ ﮴﮵  ﴿خٚرجل وذفؽ ذم ؿقفف

ٜٔ ٓ واحدًا، ذفؽ أهنؿ ذم طِامت بًوٓٚ ؾقق بًض، ؾٓل طِّٜ داخِٜٔ ذم ٍٕس اإلًٕٚن، وطِّٜ خٚرج

بٚخلالن وإوفٔٚء ومٚ ذم مًْٚهؿ، ؾ٘ن حهؾ خِقص مـ حجٚب اخلٚرج دٚ أصٚب ادراد بًٌٛ وؿر افداخؾ 

﮸  ﴿ـام ؿٚل تًٚػ ﮷  ﮶   .﴾ ﮴﮵ 

وؿد  ﴾ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿وهذه أيٚت تدفؽ ظذ بًض مًْك ؿقفف شٌحٕٚف   

هق مُره ظِٔف أو ؾقق ضٚؿتف، ؾدل أن  ظِّٝ أن ادرء ٓ يُقن مًٗوًٓ إٓ ظذ مٚ هق خٚوع إلرادتف ٓ مٚ

 ادرء ب٘رادتف فق أراد فزال احلجٚل ادًتقر وزال افقؿر وزافٝ إـْٜ.

ًٚ، ذفؽ يدفؽ أن شامع    واهلل ظز وجؾ ذم هذه أيٚت جًؾ احلجٚب مٍردًا، وافقؿر واحدًا، وجًؾ إـْٜ مجً

ٔف يقجٛ اإلشالم وهق مرتٌٜ واحدة، فُـ افٍَف آتٌٚع حيهؾ بَِْٜ واحدة ٕن مٚ يَٚبِف فٔس ـثرًا، ؾتحى

درجٚت، وهل ؾقق شامع اإلتٌٚع، ويتٍٚوت افْٚس ؾٔٓٚ ظذ درجٜ إزافٜ إـْٜ، شقاء ـٕٚٝ أـْٜ اجلٓؾ أو 

 اهلقى أو افنٌٜٓ، وب٘زافٜ ـؾ ضٌَٜ مْٓٚ حيهؾ افٍَف.



 تفسير سورة اإلسراء
 

 184 

تقحٔد، ذفؽ ٕن أصؼ رء ظذ ٍٕقشٓؿ إٕام هق اف ﴾ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿وؿقفف  

وهق افذي يقجٛ ظذ افًٌد أن ٓ يًٌد إٓ إيٚه، وٓ خيوع إٓ ٕمره، وٓ يَْٚد إٓ حلُّف، ويٍُر بام شقاه مـ 

ًٚ مـ إفقهٜٔ فٌره، وحهِٝ ادًٚومٜ ٕمُـ افٌَقل،  أهلٜ افٌٚضِٜ، وهذا هق افًًر ظِٔٓؿ، ؾِق جًؾ صٔئ

ائ   ﴿إٔف فق حهؾ مـ افداظل ذفؽ فقؿع ؿقفف تًٚػبؾ شٖٔيت مـ أيٚت ذم هذه افًقرة مٚ يدفؽ ظذ 

،ؾُٔػ يُقن ـؾ رء فف؟!  ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿، ؾًٚئَٓؿ ؿقهلؿ﴾ ائ ەئ

 .﴾ چ چ چ چ ﴿ؾامذا يٌَك هلؿ وفىقاؽٔتٓؿ، وٕزواجٓؿ، وٕوفٔٚئٓؿ، وفنٓقاهتؿ؟! 

 ژ ڑ ڑ ک ک   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿وفذفؽ ؿٚل تًٚػ ظـ أجدادهؿ ذم افٍُر   

 .﴾ ک ک گ

وذم هذه أيٜ بغ بًض حٚهلؿ وهق اإلظراض وافتقيل، وذم شقرة افزمر بغ اصّئزاز ٍٕقشٓؿ مـ ذفؽ ؾَٚل   

وهذا ؿد يُقن بًٌٛ اختالف  ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿شٌحٕٚف

إصخٚص ومْٚزل ـٍرهؿ، وؿد يُقن بتٌر إحقال ذم افنخص افقاحد، ؾ٘ن بًوٓؿ خلقؾف مـ آهلتف 

ًٚ خمٚؾٜ بىنٓٚ أو صٍَتف ظذ أذٕف أن تًّع مٚ يٗذي  افٌٚضِٜ أو حلٌف افنديد هلٚ إن شّع ذـر ؽرهٚ ؿٚم مقفٔ

حٌٌٔف، نثؿ إن تٚبع افداظل دظقتف ومل يٖبف إلظراوف صٚر جيِس مع ـراهتف مٚ يًّع واصّئزازه مْف، وفُـ 

إٔقاع ـٍره، إذ ؿد يْتٓل بف هذا احلٚل إػ  افداظل يذـر اهلل وحده ويدظق إفٔف وٓ يٖبف حلٚل ادَٚبؾ فف وتٌَِف ذم

 ؿٌقفف وافدخقل ؾٔف، أو إػ مًٚداتف أصد افًداء حتك مَٚتِتف، وهذا مَهد افدظٚة ظذ ـؾ حٚل تَدم مرارًا.

وذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ دظقة افتقحٔد، وأن هذا ادٌتدأ وإػ ادْتٓك، وهق دظقة افَرآن، وأن افداظل ٓ يٌَؾ     

أي بٚب مـ أبقابف، وأن ادداهْٜ ذم هذا افٌٚب ذك ووالل، ؾًّؾ إٌٕٔٚء هق أن يدخِقا افْٚس ذم  افؼك ذم

افتقحٔد، ويتزؤوا مـ آهلتٓؿ افٌٚضِٜ، وأن يًِّقا افْٚس أن هذه دظقة افَرآن ٓ دظقهتؿ، وأن هذه ـِّٜ اهلل 

وأتٌٚظٓؿ مع خهقمٓؿ ٓ جيقز أن  مْف شٌحٕٚف ٓ مـ جٓتٓؿ، فٔحهؾ افٍرز واإلٕحٔٚز، ؾخهقمٜ إٌٕٔٚء

تتْزل ظـ هذا إمر ـام يريد ادؼـقن حغ حيقفقهنٚ إػ مًرـٜ بغ أصخٚص ٓ ظالؿٜ هلل وٓ فَِرآن هبٚ، 

وهل فًٌٜ متٚرس افٔقم وتتنُؾ ذم ميٚهر متًددة، وؿد ؿٌؾ بًض افًٚمِغ فِديـ افدخقل ذم ذفؽ، ؾٍٖٕٔقن 
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ن تًّٔتٓٚ وجٓٚت ٕير، أو اختالف اخقان، ؾ٘ن زادت ؾٓل ساظٚت مـ جًؾ خهقمتٓؿ ذم اهلل، بؾ يروق

 برامٟ حزبٜٔ وٓ أـثر.

   

   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ؿقفف تًٚػ  

  ﴾   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ع ومٚ ؾٓؿ يًًّقن إذًا، فُْف شامع ظذ وجف مذمقم، ؾٚهلل خيز مٚ ذم ؿِقهبؿ ومٚ متٚفٗوا ظِٔف ؿٌؾ افًام  

يتْٚجقن بف ظْف، ذفؽ بٚهنؿ جٚؤوا إفٔؽ وؿد ؿرروا إٔف افًحر، وأن افتٚيل فف مًحقر، وهذا تٌٔٔٝ فِحُؿ 

ؿٌؾ افتٌغ، ؾام يَع ظِٔٓؿ مـ افَرآن شٔجد ادحؾ ادُْر ادًتٓزئ، وهبذا ٓ حيهؾ اإلٕتٍٚع، وٓ يْتٍع ادحؾ 

َٜ افقارد فِّحؾ، ؾ٘ن تْٚؾرا مل يَع افًٍؾ، وـذا اهلدايٜ، هبدايٜ افقارد ظِٔف، ذفؽ بٖن افًٍؾ ٓ يَع إٓ بّقاؾ

 ؾ٘هنٚ ٓ تَع إٓ بقرود اهلدي ظذ ؿِٛ يًًك ؽِٔٓٚ وحيٌٓٚ، ؾ٘ن ختِػ أحدمهٚ مل تَع.

واهلل ظز وجؾ خيز ذم هذه أيٜ مُْقٕٚت صدورهؿ، ومٚ يًسون مـ حديثٓؿ، ومٚ يَقفقن ذم ٕجقاهؿ،   

ن خالؾف، بؾ يًِّقن أن هذا حؼ، ومع ذفؽ مٚ يزيدهؿ هذا افًِؿ إٓ وهؿ ٓ يُْرون ذفؽ، وٓ يدظق

.ًٚ ًٚ وجحقدًا وإظراو  تُذيٌ

   ،ًٚ ٚحر أمر موىرد ظْد هٗٓء ؿدياًم، وظْد أبْٚئٓؿ وؾراخٓؿ حديث ًّ وتًّٜٔ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚف

َؾ وافًٍؾ، وـذا يًّك ؾٚفًحر ظْد إؿدمغ ظذ مًٚين، ومـ يَع ظِٔف افًحر هق جمْقن موىرب افً

ادٓتدي افٔقم، إذ يقصػ ادٗمْقن بقظد اهلل وافَٚئّقن بٚحلؼ هبذه إوصٚف، ؾًٌْٔقن هلؿ اخلٌؾ افًَع، 

 ًٚ ًٚ يزيدون ذم أئّتٓؿ بقصٍٓؿ أفَٚب واإلوىراب افٍْز، واإلٍٕهٚل ظـ افقاؿع، وافًٔش ذم إوهٚم، وحْٔ

ٚء افىٓر، وافَقامٜ اخلِؼ بال دفٔؾ شقى اإلحًٚس بقٓيٜ تنتؼ مـ اجلْقن ـقصٍٓؿ بجْقن افًيّٜ، وإدظ

اهلل ظذ وجف اإلختهٚص، وهل أفَٚب وأوصٚف تِتَل ظذ هذا ادًْك افَديؿ مـ وصػ إٌٕٔٚء بٚفًحر، 

 فُـ اختالف نثَٚؾٜ افْٚس تٗدي إػ اختالف إفٍٚظ وإوصٚف.
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قى وإحُٚم ادًٌَٜ، ويْزهقه ظـ افٌّز واهلذيٚن وذم هذه أيٜ تًِٔؿ فِّٗمْغ أن يزؤوا افًامع مـ اهل  

حليٜ افْير، حتك فق ـٚن ادًّقع يَِك ٕول مرة ظذ خالف مٚ اشتَر ذم نثَٚؾٜ افْٚس ومٍٚهّٔٓؿ، ؾٚفٌرابٜ 

واجلدة فًٔتٚ شّٜ اخلىٖ، وطـ بًض افْٚس هذا يًّْٓؿ مـ اهلدى واإلٕتٍٚع وافتٍُر، ومٚ ضٚمٜ افْٚس إٓ 

ٞ تُْر افًْـ ويرد احلؼ ويًٚدى افدظٚة وادهِحقن وادٓتدون، وأشٚس افرؾض يَقم ظذ مـ هذا افٌٚب حٔ

،وٓ جيقز هلٗٓء افتًّؽ بٖفٍٚظ ؿِٔٝ مـ  ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ؿٚظدة اجلٓؾ

افهحٚبٜ وافتٚبًغ وتٚبًٔٓؿ ذم رد اجلديد، ٕن اجلديد ذم افديـ يقمئذ ٓ يُقن إٓ بدظٜ، ؾ٘ن افًْٜ مٚ زافٝ 

يٜ، وهل احلٚـّٜ بغ افْٚس، ؾٚجلديد ذم افديـ بدظٜ حمدث ضٚرئ يُْره افذيـ صٓدوا افرشقل صذ اهلل ضر

ظِٔف وشِؿ أو صٓقد افهحٚبٜ، أمٚ وؿد تٌر إمر، ؾْٓٚك شْـ ؿد ؽٚبٝ، وذور ؿد اشتَرت، ؾُؿ مـ حؼ 

ؾٓذا هق أس افوالل افذي  رؾع، وـؿ مـ بٚضؾ ووع، ؾال يَٚل افٔقم وٓ مٚ بًده هُذا ـْٚ وهُذا شٌَْك،

 يٗدي إػ ؽّط احلؼ ورده.

ذفؽ بٖهنؿ هبذا افًامع ؿد حهؾ هلؿ  ﴾   حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿وؿقفف تًٚػ    

 افوالل، ومل حيهؾ هلؿ اهلدايٜ.

وإمثٚل هل وشٚئؾ افؼ ذم رد احلؼ، ومْف افَٔٚس افٍٚشد، ومْف إفَٚب افًٔئٜ، ؾتنٌٔف افٌْل صذ اهلل   

شِؿ بٚفًٚحر بجٚمع أن ـال مْٓام يٍرق بغ ادرء وزوجف، وبغ ادرء ووفده تنٌٔف بٚفٌٚضؾ، ؾٚفٍرؿٜ ظِٔف و

فًٔٝ مذمقمٜ إٓ إذا ـٕٚٝ ؿٚئّٜ ظذ افٌٚضؾ، أمٚ افٍرؿٜ ظذ احلؼ، وتْقع افْٚس بغ متٌع فف ومًرض ظْف 

تًّٜٔ احلؼ بٖشامء افٌٚضؾ، ؾ٘ن افدظٚة  ؾال يذم، بؾ يذم ادًرض، وهذا ادثؾ مـ افؼ هق داؾع افْٚس افٔقم ذم

وادجٚهديـ يتّٓقن هبذه افتّٜٓ، وهل تٍريؼ افْٚس ظذ أشٚس افديـ، واإلؿتتٚل حقل آخٔتف، وهؿ يريدون 

اجلّع ظذ وؾؼ اجلٚهِٜٔ ومًٕٚٔٓٚ وؿّٔٓٚ، وفذفؽ ؾٓٗٓء افدظٚة وادجٚهدون هؿ مًٍدون، وفقٓ أن نثَٚؾٜ 

فًحر ٓدظٚئٓؿ افًِـ فقصػ هٗٓء افدظٚة وادجٚهدون بٚفًحرة ـام وؿع مـ هٗٓء افزٕٚدؿٜ ترؾض ـِّٜ ا

 أشالؾٓؿ.
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ومـ إمثٚل ادًٚسة فرد احلؼ إدظٚء اختالف احلٚل ظذ وجف افٌٚضؾ، دون تٌر ذم افًِؾ ادٗنثرة، ؾدظٚة   

ؾتْٜ دخِٝ ظذ  تٌٔر افؼيًٜ يتًَِقن هبذه افًِٜ، ودظٚة حتِٔؾ احلرام وحتريؿ احلالل هؿ ـذفؽ، وهل

افُثريـ حتك دخِٝ ظذ ادٍتغ وؿٚدة ادًِّغ وظِامئٓؿ ذم أبقاب متًددة، مع أن افًِؾ افتل أؿّٔٝ هلٚ 

 إحُٚم ظْد ٕزول افَرآن هل افًِؾ افٔقم شقاًء بًقاء.

ًٚ هلؿ مـ شِقك شٌٔؾ  ﴾   خب مب ىب ﴿ -وؿقفف:   ،أي صٚرت أمثٚهلؿ هذه، وهل أمثٚل افٌٚضؾ مًٕٚ

وهذا تًِٔؿ ٕهؾ اإليامن أن ٓ يَربقا مقإع اتٌٚع احلؼ مـ جٜٓ مًْٚه، ـٚختٚذ إفٍٚظ افٌٚضِٜ، إذ أن احلؼ، 

ًٚ مـ اإلهتداء بٚفَرآن، وـذفؽ ٓ جيقز ووع افَٔقد  )وهل أمثٚل(هذه إفٍٚظ  مًْٝ افُثريـ ؿدياًم وحديث

اًم أن أحُٚم افًَؾ ئَْٜٔ وأحُٚم افَرآن ظع افدفٔؾ افًَع ؾقق افؼظل زاافتل متْع دٓفٜ افَرآن، ـّـ وو

ٕٕف بٔٚن طْٜٔ، أو مـ زظؿ أن افَٔٚس هق إصؾ وإٔف وٚبط فٌَقل احلُؿ افؼظل، ؾرد ـؾ ٕص خٚفػ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿افَٔٚس ـام يزظؿ، إذ واجٛ اإليامن يَتيض اإلمتثٚل فَقفف ـام ؿٚل تًٚػ

 .﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ﴿ؿقفف تًٚػ        

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

هذا هق افًامد افثٚين مـ ظّد افدظقة بًد افتقحٔد، وهق ظامد ورــ اإليامن بٚٔخرة، وأهؾ افؼك جيٚدفقن   

افٍُر بٚٔخرة هق مًْك افٍُر بٚهلل، وهق مًْك افؼك ـام ؿٚل تًٚػ ؾٔف ـجداهلؿ ذم افتقحٔد، وافَرآن جًؾ 

، ذفؽ بٖن ﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ذم افرظد

اإليامن بٚهلل ٓ يهح ظذ وجف صحٔح إٓ بٚإليامن بٚٔخرة، وفذفؽ ظٚمٜ افٍُر وافؼك إٕام مْنٗمهٚ افٍُر 

ء بٚهلل، وإػ اهتٚم اهلل ذم حُّتف وظدفف، وهذا اإلهتٚم إٕام مْنٗه بٚٔخرة، إذ ظٚمٜ افؼك يَقم ظذ افيـ افز

افٍُر بٚٔخرة، ؾُؾ مَٚدير افقجقد، وـؾ ذائع اهلل تًٚػ إٕام تٍٓؿ وتدرك ظذ وجف احلُّٜ ؾٔٓٚ بًد اإليامن 

ے  ﴿بٚٔخرة، وفذفؽ ربط اهلل افًٌٞ ذم افقجقد وأؿداره إن مل يُـ هْٚك آخرة ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ
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﮵   ﮴  ﮳  ،ؾٚفقجقد ظٌٞ وشٍف إن مل يُـ هْٚك آخرة، واهلل ظز وجؾ  ﴾ے ۓ ۓ﮲ 

شٌحٕٚف حُٔؿ ظِٔؿ ذم أؿداره وذظف، وفذفؽ دمد ظٚمٜ ذك ادؼـغ وإحلٚد ادِحديـ يَقم فًجزهؿ ظـ 

يرتد جِٓٓؿ  إدراك إمل أو ادهٚئٛ، ـام يرون افٌالء ذم ادٗمْغ أـثر مـ ؽرهؿ، وبًٌٛ ظدم إيامهنؿ بٚٔخرة

ًٚ ذم اهلروب مـ أٓم وافٌالء، وإمٚ فٔتحَؼ هلؿ دؾع  ًٚ هلل ذم ـامفف وحُّتف ؾٔؼـقن ويِحدون، إمٚ ضًّ اهتٚم

 ًٚ ًٚ هبؿ خقؾ هذه أٓم ظـ ضريؼ هذه أهلٜ افٌٚضِٜ، ؾٚحلٛ واخلقف مهٚ آخٔتٚ افتًٌد، ؾٔذهٌقن فٌر اهلل حٌ

ًٚ مْٓؿ فقمهٓؿ أن هلؿ اإلشتَالل ذم إيَٚع هذا مـ ؾًؾ اهلل هبؿ٧ أي ؾًؾ أؿداره، وإمٚ  يذهٌقن إفٔٓؿ خقؾ

افير، وهُذا يْنٖ افؼك فًدم إدراك افَدر ووؿٚئًف، وهق ٓ يدرك ظذ وجف صحٔح إٓ بٍٓؿ اجلزاء 

إخروي، ويْنٖ ـذفؽ ذم ظدم إدراك حُّٜ افتؼيع، وؿد ظِؿ أن أظيؿ مَٚصده هق حتَٔؼ رى اهلل 

 رب مـ افْٚر.ودخقل اجلْٚن واهل

وفذفؽ ٓ يهح افتقحٔد ظذ مًْٚه افَرآين إٓ بٚإليامن بٚٔخرة، وهذا هق أشٚس بْٚء ادًِؿ ؿٌؾ ـؾ رء،   

أي بْٚء افتقحٔد واإليامن بٚفدار أخرة، ٓ ظذ مًْك افًِؿ هبام ؾَط، وفُـ ظذ مًْك اإليامن وافَٔغ، ومهٚ 

 ٚن.ٓ حيهالن إٓ بٚفٌالء وافقؿٚئع واإلمتح

ـام أن مـ أشس إُٕٚر ادؼك فِدار أخرة هق افنؽ ذم ؿدرة اهلل، وهذا ـٍر بٚهلل تًٚػ، وهذا تُرر ذم   

ڦ ڄ ڄ  ﴿افَرآن ـثرًا ـام ذم هذه أيٜ مـ شقرة اإلهاء، وـام ذم آيٜ أخرى شتٖيت مْٓٚ وهل ؿقفف

گ گ ڳ ڳ  ﴿وأيٜ مـ شقرة يس ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

آخر افًقرة وآيٚت أخرى تٌغ هذا ادًْك ذم شقرة افروم، وفيْٓؿ ذم اهلل وصٍٚتف افٌٚضؾ جيًِقن إػ  ﴾ڳ  ڳ

فف افؼـٚء، ؾٚرتد هذا افيـ إػ افؼك وإػ افٍُر بَِٚء اهلل تًٚػ وؿدرتف ظذ إحٔٚء ادقتك وهق افذي يَقل ذم 

 .﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿شقرة افروم

يَِل ذم ٍٕس افُٚؾر افَدرة ظذ إُٕٚر ضٚظتف وافرد ظذ أوامره، ؾٚفٍْس افٌؼيٜ  ـام أن ظدم اإليامن بٚٔخرة  

ذم ظّقمٓٚ ٓ تًْٚق إٓ بٚخلقف، بخالف أهؾ افَِقب افهٚحلٜ ؾ٘ن احلٛ ؿريـ اخلقف ظْدهؿ، بؾ وافنُر 

أمره، وظذ رشِف  ـذفؽ، ؾِام خيِق افَِٛ مـ خقف فَٚء اهلل تًٚػ يًْل أن يًٍؾ وخيتٚر مٚ ينٚء رادًا ظذ اهلل
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ًٚ ٕن صٍٜ افًٌقديٜ ذم اإلًٕٚن ؾىرة ٓزمٜ  رشٚفتٓؿ، ؾٔهٌح ذم خروجف ظـ ظٌقديٜ اهلل تًٚػ ظٌدًا فٌره فزوم

فف وفًٔٝ اختٔٚرًا، ـٚفٍَر، إذ أن اإلًٕٚن ٓ يَقم بذاتف بؾ يَقم بٌره ذم افقجقد واإلمداد، ؾُٔقن افٍُر 

ًٚ فِؼك وافٍُر ذم رد أ مره وذظف، وهذا هق أول ـٍر ذم افقجقد٧ أي ـٍر إبِٔس، وهذا ـٍر بٚٔخرة ضريَ

أؽِٛ افٌؼ ادًروغ ظـ ديـ ادًِّغ، ؾ٘ن افُثر مْٓؿ يًتَد بقجقد اخلٚفؼ، فُـ ٓ يَر فف بٕٚمر، ؾال 

يَْٚد حلُّف وٓ فىٚظتف، وٓ يرى أن فِرشؾ حؼ افتهديؼ واإلتٌٚع، وهذا ـٍر ـزائٓؿ مـ مٍُرهيؿ ومٚ 

ّقهنؿ بٚفٍالشٍٜ وأهؾ افٍُر، وهق ظْٔف ـٍر ظقامٓؿ وهبٚئّٓؿ، وهق ٍٕس ـٍر افزٕٚدؿٜ ادًٚسيـ ذم يً

 هذه إمٜ، وظّدة هذا افٍُر هق افٍُر بٚفٔقم أخر. 

ؾٍل هذه أيٜ مـ شقرة اإلهاء بًد أن رد اهلل ظذ ادؼـغ ذـٓؿ ذم بٚب افتقحٔد، وذفؽ بىريَٜ ؿرإٜٓٔ   

، وٓ تتٌع ضرق ادجٚدٓت افًَّٜٔ افتل تَٔؿ أمهٜٔ فنٌٓٚت اهلقى، ذفؽ بٖن اهلل رد ظذ تَرر احلَٚئؼ

ادؼـغ ذـٓؿ بذـر حََٜٔ اؿرار افُقن ـِف بَدوشٔتف، وخوقع افقجقد ـِف فًٌِقديٜ بٚفتًٌٔح 

ادَٚبؾ  وافتحّٔد، وهذه افىريَٜ ؿد تَدم وصػ بًض خهٚئهٓٚ، إذ إهنٚ ٓ تُقن إٓ فَٚدر، وٓ تهٔٛ ذم

إٓ إن وؿًٝ ظذ حَٚئؼ مٚ ذم ًٍٕف حتك فق جحدهٚ طٚهرًا، ؾٚهلل ؿٚدر ظذ خِؼ مٚ ؿٚل، وهق ظِٔؿ بام حدث 

ذم ٍٕقس ادؼـغ مـ إؿرار دٚ ؿٚل، وهبذا حهِٝ احلجٜ افتل حتَؼ إؿٚمٜ افؼع ظِٔٓؿ ذم افدٕٔٚ، وإؿٚمٜ 

ِقهبؿ ظذ أفًْتٓؿ ؾٓذه فًٔٝ مـ ذوط احلؼ ظْد افًذاب ظِٔٓؿ ذم أخرة، أمٚ مًٖفٜ أن يًِْقا حَٚئؼ ؿ

ًٚ إلؿٚمٜ احلجٜ ذم خىٚب مـ يًِؿ مٚ ذم  احلجٚج بغ افٌؼ وهؿ ٓ يًِّقن مٚ ذم افَِقب، ؾُٔػ تُقن ذض

 ٍٕقشٓؿ؟!

ؾٌغ اهلل ظزتف بتًٌٔح افقجقد ـِف، وبغ حٚل ادًروغ ظـ مقاؾَٜ هذا افقجقد ذم افتًٌٔح ومٚ هؿ ؾٔف مـ   

جت  ﴿، نثؿ جٚء اخلىٚب إػ أمر ادآل ذم أخرة بذـر حٚل ادؼـغ مع هذا ادآل ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػادَٚم

 .﴾ ًحت خت مت ىت يت جث مث ىث 

وؿد تَدم أن هذا اإلُٕٚر إٕام مٌْٚه ظذ افيـ اجلٚهؾ بٚهلل، ؾحٔٞ يهر اإلًٕٚن إػ حتِؾ جًده، ؾُٔقن   

ًٚ جمردة، ويذوب ؽرهٚ إػ تراب ؾٓؾ فف ظق  د جديد إػ مٚ ـٚن ظِٔف؟ظيٚم
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وذم احلديٞ أن اإلًٕٚن يذوب مْف ـؾ رء وٓ يٌَك إٓ ظجٛ افذٕٛ، ومْف يٌْٝ فِحًٚب بًد أن يْزل   

ظذ هذا افًجٛ مٌٚء مـ افًامء، ؾٌْٔٝ ـام يٌْٝ افٌَؾ، نثؿ خترج إرواح إػ إجًٚد ؾتَع احلٔٚة فٔحؼ 

فًٌِٞ أهنؿ يَرون أن اهلل خِؼ افقجقد مـ ظدم، ومـ هذا  افْٚس إػ رب افًٚدغ، ومـ ظجٚئٛ ادُْريـ

ڄ  ﴿افقجقد اإلًٕٚن، نثؿ يُْرون أن خيِؼ مـ جديد وؿد ظِّقا أن مٚدة إحٔٚئف مقجقدة، وهذه اإلظٚدة 

ـام ؿٚل تًٚػ مـ اإلجيٚد إول، هذا مع مٚ يرون مـ اخلِؼ احلٚدث ذم ـؾ وؿٝ، ؾ٘ن اهلل يقجد  ﴾ ڄ

ًٚ، ؾٚهلل يقجد هذا ادٚء، وجيًؾ ؾٔف اإلًٕٚن، ـؾ إًٚن ح  مٓغ، ومل يُـ ؿٌؾ ذفؽ صٔئ
ٍ
ٔٞ يقجد مـ مٚء

 خٚصٜٔ افتخهٔٛ نثؿ افتحقل مـ ٕىٍٜ إػ ظَِٜ إػ موٌٜ إػ مٚ ذـر اهلل تًٚػ ذم شقريت احلٟ وادٗمْقن.

ة، وهذا ـِف خِؼ مـ وهؿ ـذفؽ يرون ـٔػ يٌْٝ افٌْٚت، ؾتهر احلٌٜ صجرة ـٌرة ؾٔٓٚ افثامر وافْامء واحلٔٚ  

ې ې  ﴿افًدم، وافروح تٍْخ ومل تُـ، ؾدورة اإلحٔٚء واإلمٚتٜ تَع أمٚم أظْٔٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ ذم ذفؽ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿وؿٚل شٌحٕٚف ﴾ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ـ متْع افتٍُر واإلظتٌٚر إٓ ظْد ؾٓذا مثٚل يٌكوٕف ذم حٔٚهتؿ، فُـ جريٚن افًْ ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿افذاـريـ فرهبؿ، وفذفؽ رد اهلل ظذ شٗاهلؿ ادُْر فًٌِٞ بَقفف

ؾٓٛ إُٔؿ حجٚرة نثؿ ذابٝ وحتِِٝ، وهٛ إُٔؿ حديد متامشؽ نثؿ صٚر زبرًا، ؾام يّْع ظقدة مٚ حتِؾ إػ   

 افتنُؾ وافتجّٔع؟ هذا مع إُٔؿ فًتؿ ـذفؽ.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿هق مـ ؿقفف تًٚػ ﴾ڀ ڀ ٺ  پ پ ڀ ڀ ﴿وؿقفف  

أي ؾٓٛ إُٔؿ ـٚفًّقات وإرض ظياًم، وهل ـٌرة ذم ٍٕقشُؿ، ؾٓؾ متتًْقن ظِٔف شٌحٕٚف  ﴾ ۆ

 وتًٚػ وهل مل متتْع ظِٔف؟!

وهذا ـِف مـ اهلل شٌحٕٚف فًٌٔده فٔتٍُروا، وفٌٔكوا بَِقهبؿ مٚ يروٕف بٖظْٔٓؿ وهؿ يّرون ظِٔف، وهذه   

مع ووقحٓٚ إٓ أهنؿ ٓ يروهنٚ ظذ مًْٚهٚ مـ افًزة، ؾ٘ن ذـروا هبٚ اشتٓزؤوا هبٚ بدل افتًجٛ مـ إمثٚل 
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ذفؽ وإن ـٕٚٝ  ﴾ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ؽٍِتٓؿ، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ

افًٌقوٜ ظْد افْٚس حمتَرة صٌرة، إٓ أهنٚ ظئّٜ ذم خَِٓٚ وذم دٓفتٓٚ وحُّتٓٚ، بؾ حتدى اهلل بٚفذبٚب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ٚل شٌحٕٚفؾَ

ڦ ڄ ڄ ڄ    ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

، ؾٕٚمثٚل ذم افَرآن فًٔٝ مرـٌٜ ترـٔٛ افتًَٔد، فُْٓٚ ظئّٜ افدٓفٜ وبٌِٜٔ ﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

يـ ؿٚل اهلل ادًْك، وفذفؽ حيهؾ فِّٓتدي هبٚ خر افًِقم وأزـٚهٚ، وحيهؾ هبٚ افَٔغ وافرى، وأمٚ افذ

﮷﮸  ﴿ؾٔٓؿ ﮵﮶   ﮴  ﮳  ﮲   ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

، وـؿ مـ أمقر افًِؿ مىروحٜ بْٜٔ، ﴾ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ؾٔتُزون ظِٔٓٚ ويَقفـ ـام ؿٚل اهلل ظْٓؿ

يهؾ إفٔٓٚ افىٚفٛ بٖدٕك جٓد، وفُـ ادظٚء افًٌض خهقصٜٔ افٍٓؿ وافرتٌٜ تدؾًٓؿ فىٌِٓٚ بٖصؼ افىرق 

ًٚ دون اظتْٚء وأصًٌٓٚ، وؿد تتٔف هب ؿ افىريؼ فقظقرة مًُِٓؿ، ؾ٘ن وصِقا جًِقا افىريؼ ادقصِٜ هدؾ

بٚدَهد، وهذا مٚ وؿع بف افُثرون، وذفؽ ـّـ اختذ ظِقم أفٜ مَهدًا وؿًد ظِٔٓٚ ينَؼ ويًَد، نثؿ ـًؾ 

خريـ ظـ مرادهٚ ذم ؾٓؿ ـالم اهلل تًٚػ وـالم رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، أمٚ مـ جًؾ بًض ظِقم أ

ـٚدْىؼ وافًٍٍِٜ وشِٜٔ فٍٓؿ ـتٚب اهلل ؾٓٗٓء أوؾ شٌٔاًل، حٔٞ تٚهٝ هبؿ افىرق، ومل يًَقا ظذ افَٔغ، 

 ومل يهٌٔقا مَهد افُتٚب وافًْٜ، بؾ دمدهؿ أجٓؾ افْٚس هبام.

 ًٍٕف، وحٚل إدب ادًٚس افٔقم ممٚ يًّقٕف أدب احلدانثٜ هق ظذ هذا ادًْك، أي أن يُقن ؾٚؿدًا فًِّْك ذم  

ًٚ، وفذفؽ ؾُزاء هذا  ًٚ رائً ًٚ ظـ ادًٚين افَريٌٜ ـٚن ظْد أصحٚبف أدب ؾِٔس هق وشِٜٔ إلبٕٜٚ، بؾ ـِام ـٚن ذاهٌ

ٕدهبؿ وهؿ ذم حليٚت افكع أو مٚ ذم مًْٚه ـؼب احلنٔش  (اإلحيٚءات)ادذهٛ إٕام حتهؾ هلؿ 

ًٚ ـام يزظؿ افًٌض، بؾ هق احلََٜٔ، ؾٓؿ يَقفقن وادخدرات، ؾٚهلذيٚن هق مًٔٚر أدهبؿ ٓ ؽر، وهذا فٔس اهتٚ م

فٔس افْص فِدٓفٜ، وٓ فًِّٚين، بؾ افّْص فذاتف، ؾال يًز ظـ رء خٚرجل ؿط ٓ ذم ادًٚين وٓ ؽرهٚ، بؾ 

 يًز ظـ ذاتف، ؾال يىِٛ مْف مًْك دٓٓتف، وهذا إن مل يُـ افكع واهلذيٚن ؾِٔس فِكع واهلذيٚن وجقد.
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قم مٓقوشقن ذم تًَٔد ظِقمٓؿ فزظؿ اإلختهٚص وظدم اإلبتذال، وهق داء دخؾ ظذ ظِقم وأصحٚب افًِ  

اإلشالم بًٌٛ مْىؼ افٔقٕٚن وظِقمٓؿ، وهق ادْىؼ افذي دخؾ ذم أؽِٛ ظِقم أفٜ ـًِؿ إصقل وظِؿ 

أن مْىؼ احلديٞ وافْحق، وهذا بّغ دـ تٖمِف وؿد أؿر بف حمََق هذه افًِقم، بؾ إن بًض أهؾ افًِؿ يرى 

افٔقٕٚن دخؾ ذم صٔٚؽٜ افٍَف ًٍٕف٧ وفق اتٌع هٗٓء ضريَٜ افَرآن ذم تَريٛ افًِقم وادراد دٚ وصؾ حٚل 

ظِقم هذه إمٜ إػ هذا احلٚل مـ إظراض افْٚس ظْٓٚ خمٚؾٜ مـ صًقبتٓٚ واتًَٚء خلنقٕتٓٚ، وفذفؽ ؾّـ 

يدهٚ أوًٓ مـ إجٌْل ظْٓٚ، شقاء ـٚن هذا مٓامت افًٚمِغ فديـ اهلل مـ افًِامء تَريٛ هذه افًِقم بتجر

 إجٌْل بّقوقظف أو بٍِيف.

وهْٓٚ مًٖفٜ مّٜٓ، وهق أن ادًٚين تُقن شِٜٓ بَّدار أمهٔتٓٚ، وإٕام تهٌح صٚؿٜ ظْدمٚ تَؾ هذه إمهٜٔ،   

بذفف أـثر مـ ادٚء،  ؾٖمر افًِقم ادّٜٓ ـٚهلقاء وادٚءن ؾٓام مٌذوٓن فِْٚس، ودٚ ـٚن أمر اهلقاء أـثر أمهٜٔ ـٚن

وادٚء أـثر أمهٜٔ مـ افىًٚم، ؾٓق مٌذول أـثر، وهُذا صٖن افًِقم، ؾ٘ن ظِؿ افتقحٔد ظِؿ ؾىري ٓ حيتٚج إػ 

افْير أو افْير إػ افْير ـام يزظؿ ادتُِّقن، بؾ إن ادرء فق شئؾ ظـ دٓئؾ افتقحٔد فتقؿػ ـام يتقؿػ ظْدمٚ 

ذا مـ افًِؿ افيوري، وافًِؿ افيوري مٚ مل يُـ دؾًف، وٓ حيتٚج إػ يًٖل ظـ دفٔؾ وجقد اهلقاء، ٕن ه

ؽره إلنثٌٚتف، وـذفؽ افًِؿ بهدق افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، واإليامن بٚفٔقم أخر، ؾ٘هنٚ مـ ظِقم 

وٓ  افٍىرة، ؾ٘ن إُٔر مُْر ؾٕ٘ام حيتٟ ظِٔف بٚفَريٛ، وافَريٛ مـ إدفٜ مٚ حيتٚج إػ اإلصٚرة فٔس أـثر،

 حيتٚج إػ افسـٔٛ. 

وبًٌٛ ادظٚء اخلهقصٜٔ مـ أربٚب افًِقم، وهل افتل ادت إػ تًَٔدهٚ ـام تَدم، حهؾ ؽرور ظْد هٗٓء   

أن افًِقم ٓ حتهؾ إٓ مـ خالل ضرؿٓؿ، وهذا ييٓر ظْد احلجٚج، ؾٖحدهؿ يًٖل آخر فٔثٌٝ فف جِٓف: مـ 

 تهٛ مٚ رـٛ مـ أفٍٚظ فِتًريػ بف، مع أن خٚمتٜ ادجْقن؟ وفق أجٌتف بُؾ فٍظ حلُؿ بخىئؽ ٕٕؽ مل

ادىٚف أن ظِّف بتًريػ ادجْقن فـ يزيده ذم افتٍريؼ بغ ادجْقن وافًٚؿؾ أـثر مـ هذا ادًُغ افذي مل يَدر 

ظذ ترـٔٛ أفٍٚظ هذا افًٚئؾ، وفذفؽ ـٚن ظْد أهؾ اإلشالم افتًريػ بٚدثٚل هق افهحٔح ٓ افتًريػ 

ومـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف  ((صِقا مٚ رأيتّقين أصع))خذَا مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: بٕٚفٍٚظ، وذفؽ أ
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ًٚ ذم صٔٚؽٜ ظِؿ افٍَف،  ((خذوا ظْل مْٚشُُؿ))وشِؿ:  ،وفذفؽ ؿد صدق مـ ؿٚل إن ادْىؼ ؿد دخؾ أيو

ًٚ.وهق افًِؿ افذي يٌٌْل أن يُقن أؿرب إػ افَرآن وافًْٜ، ٕٕؽ فق ٕيرت إػ تًريٍٚهتؿ فرأ  يٝ هذا جِٔ

أمٚ دخقل ادْىؼ وظِؿ افُالم ذم ظِؿ افتقحٔد، وهق أجؾ افًِقم وأظيّٓٚ وأؿرهبٚ مًْٚٓ ذم افُتٚب وافًْٜ   

ًٚ بًد أن يدرك مراد واؤًف ذم  فرأيٝ افًجٛ افًجٚب، ؾٓق افًِؿ افذي ٓ يهدر ادرء ظْف إٓ مُْٓ

ػ ظذ مجِٜ ٓ تزيد ظـ شىر وٕهػ ذم ـتٚب ؾَٓل ذم ادهىِحٚت ٓ ذم ادًٚين، وأين ٕذـر أشتٚذًا فْٚ وؿ

ـتٚب افٍَْٚت ؾام خرج مْٓٚ حتك إتٓك افدرس وهق يَِٛ وجٓٓٚ طٓرًا فٌىـ فًٔرف مراد صٚبحٓٚ، نثؿ مل 

 يْتف إػ وجف جيزم بف.

ل فَٔع ذم ؿِٛ ادٗمـ مًٚين ؾقق افتهديؼ، ؾًًٔك فتحََٔٓٚ، وهق بٚب مؼوع وٓ يُْر، وٓ يد -إوٚءة:  

 ﴿حٛ رؤيٜ هذه ادًٚين ظذ افنؽ أو وًػ افَٔغ ـام وؿع إلبراهٔؿ ظِٔف افًالم مـ ضٌِف ذم ؿقفف تًٚػ ظْف

وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

وتًّٜٔ ضِٛ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم بٚفنؽ هق مـ بٚب  ((ؾّـ أحؼ بٚفنؽ مـ ابراهٔؿ))اهلل ظِٔف وشِؿ: 

ٜٔ افقء بآنثره، ؾ٘ن أنثر افنؽ حغ يزول بٚفًِؿ حهقل افَٔغ، وأنثر ضِٛ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم حهقل تًّ

اإلضّئْٚن، وهق مرتٌٜ ؾقق افَٔغ، وهذا بٚب يّدح ادرء بىٌِف درتٌٜ بٖنثره، وذفؽ ـىِٛ افًِؿ، وهذا 

 ظِٔف وشِؿ أيٚت، بؾ مْنٗه افىِٛ ٓ يْنٖ مـ اإلشتٌُٚر وافتًْٝ ـىِٛ ادؼـغ مـ رشقل اهلل صذ اهلل

افثَٜ بحََٜٔ ؿٌؾ وؿقظف، ورؽٌٜ بٖنثره ذم ظِق ادرتٌٜ، وهذا ـىِٛ مقشك ظِٔف افًالم أن يرى ربف، ؾّْنٗه 

 ضِٛ افَرب واإلختهٚص هبذه ادْزفٜ.

س ـام هذا وؿد أظىل ظًٔك ظِٔف افًالم مًجزة إحٔٚء ادقتك، ؾُٕٚٝ دفٔاًل ظذ برـتف وـرامتف ظْد ربف، وفٔ  

ؿٚل افٔٓقد ؾٔف مـ اهتٚم مريؿ افهديَٜ ظِٔٓٚ افًالم، نثؿ صٚرت هذه افُرامٜ ؾتْٜ فِْهٚرى بٖن ؿٚفقا ؾٔف مٚ 

 ؿٚفقا مـ افٍُر.
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وهذا مـ تًْتٓؿ، ومتٚدهيؿ ذم افٌٚضؾ، ؾ٘ن أمر افٌالغ هلؿ اهنؿ شٔحٔقن  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

هذا مـ بٚب افتىقيؾ افٍٚجر، وهق دفٔؾ اإلَٕىٚع ذم احلجٜ، ؾرد يقم افَٔٚمٜ ـٚن مٌتدؤه أن اهلل ؾٚظِف، فُـ 

 -اهلل ظِٔٓؿ:

وافٍىر هق اخلِؼ مـ افًدم، ومًْٚه إصؾ وادٌتدأ، ومْف أخذت افٍىرة٧ أي  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿  

،وافٍرق بغ ؾٚضر  ﴾ ڻ ڻ ڻ ﴿أصؾ اخلَِٜ، ؾٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ هق افٍٚضر ـام ؿٚل شٌحٕٚف

وػ تتقجف إػ افقء وحََٔتف ابتداًء، واخلِؼ تتقجف إػ صقرتف ابتداًء، وفذفؽ يَٚل فِّهقر وخٚفؼ، أن إ

أي صقر مٚ صقرت، مع توّـ  ((ومـ أطِؿ ممـ ذهٛ خيِؼ ـخَِل))خٚفؼ ـام ذم احلديٞ افَدد: 

ؼ وفٔس فزومف، افهٍتغ صٍٜ اإلجيٚد، مع اجلزم أن افٍىر ٓ تُقن إٓ فسإبتداء، مع احتامل هذا ذم صٍٜ اخلِ

، ؾًْٛ هلؿ صٍٜ اخلِؼ وفٔس هؿ أول ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وفذفؽ ؿٚل اهلل تًٚػ

 مـ ؾًِف.

أمٚ إن ؿٔؾ مٚ افٍرق بغ اخلٚفؼ وادهقرن ؾ٘ن صٍٜ اخلِؼ تتوّـ اإلجيٚد مـ افًدم، إذ افَقل إهنٚ تتقجف إػ   

رٕٜ بْٔٓٚ وبغ صٍٜ افٍىر حيهؾ هذا ادًْك، افهقرة ابتداًء ٓ يًْل خِقهٚ ظـ مًْك آخر، فُْٓٚ ظْد ادَٚ

وحغ اإلضالق تتوّـ ادًْٔغ، وهذا افٍرق ذم مًْك افُِامت بغ اإلضالق وبغ ادَٚرٕٜ جيٛ اشتحوٚره 

دائاًم، ٕن اإلضالق ٓ حيَؼ افٍرق، بؾ افذي حيَؼ افٍرق هق ادَٚرٕٜ، وحْٔٓٚ تُقن صٍٜ ادهقر مًِقمٜ 

خِؼ ـام تَدم ذم احلديٞ، فُْٓٚ تتٖخر هذه افهٍٜ وتهٌح تًٌٜٔ حغ ووًٓٚ مع صٍٜ ادًْك، مع أن افتهقير 

 اخلِؼ، وهذا جيٛ مراظٚتف ظْد افٌحٞ ظـ مًٚين أشامء اهلل وصٍٚتف.

ذم هذه أيٜ؟ ؾَٔٚل  ﴾ٹ ٹ  ﴿إن افٍىر ٓ يُقن إٓ دٚ يَع أول مرة ـام ئٍد ادًْك ؾِامذا ؿٔؾ  -ؾ٘ن ؿٔؾ:  

 وافكاط ٓ يُقن إٓ مًتَٔاًم. ﴾ ٹ ٹ ٹ ﴿تًٚػإن أمرهٚ ـَقفف 

أي شٌْٔوقهنٚ اشتٓزاًء وإُٚرًا، وهذا دفٔؾ ظذ إَىٚع احلجٜ،  ﴾ ٹ ڤ ڤ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ؾخرشٝ أفًْتٓؿ، وتًىؾ افٌٔٚن ظـ ٕجدهتؿ، ؾِؿ يُـ هلؿ إٓ هذه احلرـٜ، وهل حرـٜ افٔٚئس مـ اجلقاب 
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فْىؼ وسخ هبٚ، وإذ مل يُـ ـٚن مْف هذا، وهل حرـٜ ٓ جقاب ظِٔٓٚ  ذم هذا ادقضـ، ؾٕ٘ف فق ـٚن ظْده حجٜ

 ٕهنٚ مقؿػ بال دفٔؾ، وتًْٝ بال برهٚن، واشتٌُٚر ظـ احلؼ وؿد بٚن.

وهذا دفٔؾ آخر ظذ افتًْٝ وإَىٚع احلجٜ، وحتقل ادَٚبؾ وادْٚطر مـ اهلجقم إػ  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿  

ذم حتَؼ افقؿقع وافَدرة ظِٔف، بؾ إتَؾ شٗال ادتًْٝ إػ افزمٚن، مع افًٗال دفٔؾ ظذ ذفؽ، ؾ٘ن إمر مل يًد 

إٔف ذم اإلبتداء ؿد تؿ افٌالغ أن أمره٧ٚ أي افًٚظٜ خمٍل ظـ ـؾ أحد، وٓ يًِّف إٓ اهلل وجده، ؾال يًِؿ زمٚهنٚ 

ْذارة إٌٕٔٚء مِؽ وٓ ٌٕل، فُـ وؿقع هذا افًٗال ؾٔف مًْك مٚ يَقفف افٍُٚر ظْد اإلشتخٍٚف واإلشتٓزاء ب

وئ  ﴿هلؿ بقؿقع افًذاب ـام ؿٚل اهلل ظـ ؿقم فقط وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  وـَقل اهلل ظـ  ﴾ى 

ڎ  ﴿ظٚد ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

 وهذا ـثر ذم افَرآن افُريؿ. ﴾ ڈ

دهيؿ ودٚ ـٚن اهلل هق افهٌقر، وـٚن مٚ يَع مـ ؾًِف شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ هذا ادًْك وظذ مًْك احلُّٜ ؾ٘ن حت  

ًٚ، بؾ ـؾ رء بَّدار، نثّؿ إن ادقت هق افَٔٚمٜ افهٌرى فسإًٕٚن، إذ بًده يرى اإلًٕٚن  ٓ يٗخر وٓ يَدم صٔئ

وافَٔٚمٜ افُزى  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿حَٚئؼ مٚ بِغ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ

ٜ دـ ـٚن افٔقم ظْده شٌحٕٚف وتًٚػ أفػ مل تُـ بًٔدة حتك ظـ إمؿ افًٚبَٜ، ؾ٘ن هذه افدٕٔٚ فًٔٝ ضقيِ

مـ دٓئؾ يقم افَٔٚمٜ، ؾام مًْك اشتًٌٚد افٍُرة –شْٜ ممٚ ًٕد، وإذا ـٚن احلٌٔٛ ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 فٔقم افَٔٚمٜ؟!

ٌّف ذم مقضـ  ﴾ڦ ﴿وؿد تَدم أن    واجٌٜ ـام ؿٚل حز افَرآن ومـ بًده مـ إئّٜ ـٚفنٚؾًل، إٓ إٔف ؿد ٕ

 ﴾ظًك﴿بؼ أن إجراء افَرآن هذا افٍِظ ظذ وؾؼ ـالم افًرب يدل ظذ مًْك ممٚ يريدوٕف، وؿد تَدم أن شٚ

ًٚ ظذ ؾًؾ وأمر، وهل ظذ هذا ادًْك هْٚ، ؾ٘ن افًٚظٜ ؿريٌٜ، فُـ زمـ وؿقظٓٚ  تًتخدم ذم افَرآن ترتٌٔ

قف افًٚمؾ مـ ختِػ افتل رتٌٝ ظذ ؾًؾ ذظل تٌَك مًَِٜ بؼضف، ؾٌَٔك خ ﴾ ڦ ﴿جمٓقل، ؾُام أن

افؼط، ـذفؽ هل هْٚ، ؾ٘ن وؿقظٓٚ ؿريٛ وٓصؽ، فُـ افزمٚن جمٓقل، ؾخقف ادٗمـ مـ وؿقظٓٚ ذم ـؾ 
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ذم  (طـ)مقاؾَٜ هلذا احلٚل، وشٖٔيت مزيد ذح ظْد ـِّٜ  ﴾ ڦ ﴿حليٜ وظدم مًرؾتٓٚ بزمٚهنٚ جيًؾ ـِّٜ 

 ؿقفف وتيْقن إن فٌثتؿ إٓ ؿِٔالً إن صٚء اهلل تًٚػ.

ٚظٜ، بؾ ـؾ       ًّ واخلقف مـ يقم افَٔٚمٜ مل يُـ ٕمٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حٔٞ هؿ مـ تَقم ظِٔٓؿ اف

ًٚ، وأهقاهلٚ مـ  ،ظِٔف افًالم يَع مْٓؿ هذا اخلقف ادٗمْغ مـ فدن آدم ٕن احدانثٓٚ شتَع ظذ افٌؼ مجًٔ

ڃ ڃ چ  ﴿ـام ؿٚل تًٚػ ادحؼ وافكاط وادٔزان شٔنٓدهٚ ـؾ افْٚس، وفذفؽ يَع مْٓؿ اخلقف

 .﴾ چ

 ﴿وؿد اظسض بًض ادًٚسيـ ظذ أحٚديٞ دٓئؾ افَٔٚمٜ بحجٜ خمٚفٍتٓٚ ؾجٚئٜٔ افًٚظٜ ـام ؿٚل تًٚػ ظْٓٚ  

،وهذا اإلظساض بٚضؾ ؾ٘ن ظِؿ افْٚس بٚؿساهبٚ ٓ  ﴾ ڃ ڃ چ چ ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ حب خب مب ىب

جِٓف بقؿٝ ادقت ومُٕٚف، وأهؾ اإلشالم يًِّقن أن  يًْل إتٍٚء افٍجٖة، ـًِؿ ادرء إٔف مٔٝ ٓ يًْل ٍٕل

حمّدًا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ دٓئِٓٚ، ومل يًـ هذا أبدًا ٍٕل اظتَٚدهؿ أهنٚ ؾجٖة، نثؿ مل يًِؿ هٗٓء أن افَرآن 

ؿد ذـر بًض هذه افدٓئؾ ـٖٔجقج ومٖجقج وخروج افدابٜ، ومْٟٓ أمثٚل هٗٓء مْٟٓ فٔس مـ افًِؿ ذم 

 ٟٓ أشالؾٓؿ مـ أهؾ افٌدظٜ واإلٕحراف.رء، وهق مْ

  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ؿقفف تًٚػ  

وهذا مـ صٍٜ افَٔٚمٜ وأحٚدنثٓٚ، ؾ٘ن حٚل افْٚس يقمٓٚ أن يٌِقا أمر اهلل تًٚػ بٖن يَقمقن فف أحٔٚء مـ   

قت ؿٌقرهؿ ومقهتؿ، ؾٔتؿ اجتامظٓؿ إػ أرض ادحؼ حتك يُقٕقن ذم صًٔد واحد، واإلشتجٚبٜ مـ اد

وافٌَقر هق افذي يتحَؼ بف احلًٚب نثؿ اجلزاء، وهق مٚ جيٚدل بف ادِحدون وادؼـقن، ؾ٘ن ٓ ييهؿ أن 

 هتِؽ إرض وأهِٓٚ، فُـ ؿٔٚم افْٚس فرب افًٚدغ إحٔٚء بًد مقهتؿ هق مٚ تٍُر بف ؿِقهبؿ.

ًوٓؿ ظذ مًْك ؾنهٚ افًٌض بٖمره وؿقفف، وآخرون بىٚظتف وظِّف، وجًِٓٚ ب ﴾ ڃ ﴿وؿقفف تًٚػ  

،وهذا ـِف حؼ، وذـر احلّد هْٚ بدل افَقل  ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿حهقل احلّد يقم افَٔٚمٜ ـَقفف تًٚػ

وافًِؿ وافدظٚء ٕن احلّد صُر ونثْٚء ـام هق مًِقم، إذ يَع ظذ اجلّؾ اإلختٔٚري وؽر اإلختٔٚري، ؾّـ 
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 ﴿زاء افذي يٗديف إفٔف ـام يَقفقن يقم افَٔٚمٜأوؿًف ظذ اجلّٔؾ ؽر اإلختٔٚري يقم افَٔٚمٜ إٕام يقؿًف ظذ اجل

، وأمٚ مـ أوؿًٓٚ ظذ اجلّٔؾ ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

اإلختٔٚري ؾألن يقم افَٔٚمٜ ؾٔف ـؾ مًْك حَٚئؼ افهٍٚت احلًْك ـٚحلُّٜ وافًدل وافًِؿ، وهذا مٚ شٔنٓد 

ًٚ يقم افَٔٚمٜ، وشٔحهؾ هلؿ صٓقدهٚ بال إُٕٚر، ؾًُٔق ن محده ظذ ـؾ فًٚن، ؾٖمٚ ادٗمـ ؾحّد بف افٌؼ مجًٔ

افثْٚء وافنُر، وأمٚ افُٚؾر ؾحّد افثْٚء، هذا وؿد ظِؿ أن أظيؿ إفقيٜ يقم افَٔٚمٜ هق فقاء احلّد، وهق 

افِقاء افذي حيِّف احلٌٔٛ ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، نثّؿ ؿد ظِؿ إٔف ٓ يًُـ ؽوٛ افرب ذفؽ افٔقم إٓ 

دهٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بًد ؿٌقل افنٍٚظٜ افًيّك مـ ضِٛ افْٚس ادحٚمد، وهل افتل حيّ

 واظتذار إٌٕٔٚء، ؾٔقم افَٔٚمٜ هق يقم احلّد، ظذ فًٚن اخلِؼ، ٕٕف مقجٛ افثْٚء وافنُر.

وهذا ادًْك ؿد أيت ـثرًا ذم افَرآن، ؾَد أتك ذم شقرة ضف وافْٚزظٚت  ﴾ چ چ چ چ ڇ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿جٚء تٖئد ؿقهلؿ بَقفف تًٚػ (ادٗمْقن)قن وافروم، وذم شقرة وادٗمْ

هذا إذا محؾ مًْك افٌِٞ ظذ مٚ ذم احلٔٚة  ﴾ ڱ ڱ ں ں ﴿،  مع أهنؿ ـذبقا ذم ادَدار حغ ؿٚفقا: ﴾ ھ

قن دـ ٓ يًذب ذم افدٕٔٚ ـام ؿٚل بًض ادٍنيـ، وؿٚل بًوٓؿ إن افٌِٞ ادَهقد بف فٌٞ افٌَقر، وهذا إٕام يُ

ى ى ائ  ﴿ؿزه، ذفؽ ٕٕف ظذ افهحٔح أن افْٚس مراتٛ ذم افٌَقر، ؾّْٓؿ مـ حيؼ ظِٔف ؿقفف تًٚػ

ؾٓٗٓء ـٕٚٝ افٌَقر هلؿ مراؿد يْٚمقن ؾٔٓٚ بًد  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿افًٗال إول، ومْٓؿ مـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ ـَقم ؾرظقن

ذه آيٜ بْٜٔ ذم ظذاب افَز، وؿد صحٝ ذم أحٚديٞ، ؾال يُْره إٓ ،وه ﴾ہ ہ ہ ھ ھ

جٚهؾ، وفَد ؿرأت فًٌد اجلٌٚر ادًتزيل ؿقل ؾرؿتف بًذاب افَز مًتدًٓ هبذه أيٜ ؾِؿ يٌؼ ظذ إُٕٚره إٓ مـ 

ء أحٔٚء ذم زاد والًٓ ظذ ؿقل ادًتزفٜ ذم أبقاب افًَٚئد، وهذا ذم افًذاب أمٚ ذم افًْٔؿ ؾُذفؽ ؾ٘ن إٌٕٔٚ

ؿٌقرهؿ ـام صح ذم احلديٞ، وتٌِغ رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افهالة ظِٔف، وؿد حرمٝ أجًٚدهؿ ظذ 

إرض، وذم افٌَٔٓل وصححف ومراؾَف ابـ حجر ذم افٍتح أن إٌٕٔٚء يهِقن ذم ؿٌقرهؿ، وؿد رأى رشقل 
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افنٓداء، فُـ مل يتًغ أهنٚ حٔٚة افٌَقر، بؾ  اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚئاًم يهع ذم ؿزه، وؿد ذـر اهلل حٔٚة

 ،وذم بًض إحٚديٞ أن ادٗمـ يْٚم ذم ؿزه ٕقمٜ افًروس.  ﴾ ں ڻ  ﴿افذي ذم افَرآن 

ظذ مًْك اجلزم وأصؾ إيَٚظٓٚ ظام ؾٔف صؽ شقاء ـٚن ؿِٔالً أو  (افيـ)ؾ٘ن ؿٔؾ: مل يًتخدم ذم افَرآن ـِّٜ   

ؾ٘ن افَرآن ٓ جيري افُِامت إٓ ظذ وؾؼ ـالم افًرب، فُـ خىٖ  ﴾ ڦ ﴿ـثرًا، وافَقل ذم هذا ـٚفَقل ذم 

بًوٓؿ ذم حك جريٚن هذه إفٍٚظ ظذ جٜٓ هق مٚ يدؾًٓؿ فرؾع مٚ ؾٔٓٚ مـ هذا اإلختهٚص وجًِٓٚ 

أهنٚ واجٌٜ، فُـ ختِػ مٚ بًدهٚ حمتّؾ فتخِػ مقجٌٓٚ ـام  ﴾ ڦ ﴿بدياًل ٕفٍٚظ أخرى، وؿد تٌغ فؽ ذم 

ظذ أمر، نثؿ تٌغ فؽ أن ظدم حهقل افًِؿ بقؿتٓٚ وختقف ادٗمـ مـ وؿقظٓٚ ؾجٖة وذم ـؾ آن هق إذا ظَِٝ 

ذم حمِف، وهٚ هْٚ ٍٕس إمر،  ﴾ ڦ ﴿مٚ حَؼ افسدد وفٔس ذم افقؿقع ًٍٕف، وفذفؽ حتَؼ اشتخدام 

ؾ ظذ أمر خٚرجل، ٓ جيٛ محِف ظذ مَدار مرتٌٜ افًِؿ ذم افَِٛ فِّقوقع ذاتف دائاًم، بؾ ؿد حيّ (افيـ)ؾـ

فُـ  ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ؾَد ورد ذم افَرآن فٍظ افيـ ذم مرتٌٜ يَغ افًِؿ ذم ادَدار ـَقفف تًٚػ

ًٚ ٓ يٌِك، وفذفؽ ـٚن حوقرهٚ أوػ مـ حوقر فٍظ آخر  ظدم افًِؿ بزمٚن افَِٚء جيًؾ فُِّٜ افيـ مَٚم

ًٚ دَدار مرتٌٜ يَتك ظذ يَغ افًِؿ وٓ حيَؼ إمر اخلٚرجل وهق افزمٚن ووؿت ف، فُـ إن ـٚن افيـ وصٍ

ًٚ فسإيامن وافتهديؼ  ًٚ إن اختذه شٌٔاًل دٚ هق ئَْل أو اختذه مْٓج افًِقم ذاتف ذم افَِٛ ؾحْٔئذ يُقن مذمقم

خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص  ﴿ـَقفف تًٚػ ذم احلٚفٜ إوػ

ظذ هذا جيٛ افْير إػ إمقر اخلٚرجٜٔ ظـ ،و ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿،وـَقفف ذم احلٚفٜ افثٕٜٚٔ ﴾جض 

ادقوقع إلدراك مراد افَرآن مـ وؿقع هذه إفٍٚظ، وهذا ـام ترى أمر بٔٚين يقشع دائرة ؾَف افَرآن وإدراك 

تٖويِف، أي وؿٚئًف ذم اخلٚرج، وؾٓؿ هذا ئٍد جدًا ذم مًٖفٜ افتْٚوب ذم حروف اجلر وؽرهٚ مـ حروف 

ٚؾغ فِتْٚوب هق إوػ بٚإلتٌٚع، ومٚ ؾنوه مـ زظؿ افتْٚوب هق مٚ ؾنتف هْٚ ذم ادًٚين، وجيًؾ ؿقل افْ

 تْٚوب إفٍٚظ ـذفؽ، وٓ أدري أشٌَٝ هبذا أم ٓ واهلل أظِؿ.

 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 199 

هذا  ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ؿقفف تًٚػ  

ًٚ، ؾحغ يْٓك أمر إهلل يتًِؼ بٚفِحّٜ بغ ادٗمْغ، وهق يًْل أن افًالؿٜ بْٔٓؿ ب ْٚء ؿرآين وفٔس أمرًا ذاتٔ

افَرآن ظـ ؾتح بٚب افنٔىٚن بغ ادٗمْغ يًْل أن افقاجٛ هق تَقيٜ افهِٜ بْٔٓؿ وإمدادهٚ بٖشٌٚب افٌَٚء 

 وافْامء، وهذا ئٍده ادٍٓقم.

ول أوامر تتًِؼ وأمر هذا افٌْٚء يتًِؼ ابتداًء بٚفَقل ـام ذم هذه أيٜ، نثؿ جٚء ذم آيٚت أخرى تٚفٜٔ ذم افْز  

بٚفيـ وافتجًس وؽر ذفؽ مـ مقهْٚت افٌْٚء اإليامين فقحدة اجلامظٜ، وافَقل إحًـ هق مٍْذ صِٜ 

افَِقب، وهق ؿٚضع افىريؼ ظذ افنٔىٚن ومْٚؾذه، وهذا افَقل إحًـ مْف مٚ يتًِؼ بٚدًْك ومْع مٚ يتًِؼ 

وافًْٜ هلذا ادٗمـ هق ترؿٜٔ درجٜ افذوق بٚفٍِظ، ؾّـ مجٚفٔٚت اإلشالم ادِتزم، ومـ بْٚء افَرآن 

واإلحًٚس، بدءًا مـ افًٌقديٜ وإتًٓٚء إػ ـؾ جقإٛ افقجقد وادًٚين، ؾٕٚير إػ هذا افذوق افرائع افًئؿ 

 ((أن تًٌد اهلل ـٖٕؽ تراه ؾ٘ن مل تُـ تراه ؾٕ٘ف يراك ))ذم ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم تًٍر اإلحًٚن بَقفف

تًِؼ بٚخلقف ؾَط ـام ٕنط هلذا افٌٚب بًض افؼاح، فُـ إمر أظيؿ مـ ذفؽ بُثر، ؾ٘ن وهل درجٜ ٓ ت

ًٚ تهْع ذم ٍٕس ادرء حًٔٚء  ًٚ ومراؾَ اإلحًٚس وافنًقر بٚدًْؿ احلٌٔٛ، واحلًـ اجلّٔؾ، وافًئؿ افٌُر مراؿٌ

يٞ فتًِؿ مًٚين هذا افذوق وذـرًا وحوقرًا، ؾٍٔٔض مْٓٚ افُامل اإلًٕٚين ادٓتدي، وتٖمؾ إن صئٝ هذا احلد

ًٚ ؾَٔقل: واهلل أحؼ أن )) -اجلّٔؾ اجلِٔؾ، وذفؽ حغ ُيًٖل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ اإلؽتًٚل ظٚري

،مع ظِؿ افًٌد أن اهلل ٓ حيجٛ بكه نثٔٚب وٓ ؽرهٚ، فُـ احلٔٚء ٓ يتًٌض، وحغ يٌزو  ((يًتحٔك مْف

ّٔل ٓ يرى افًري أمٚم ظغ اإلًٕٚن، افَِٛ ؾٕ٘ف جيريف ظذ ـؾ ظغ تراه وظذ م ًْك واحد، ؾحغ ـٚن احل

 ـٚن هذا احلٔٚء بًّْٚه أمٚم ظغ اهلل تًٚػ.

نثؿ إير حٔٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق يًىل مـ يًٖفف وٓ يرده حتك مع ظِّف بٖن افًٚئؾ ؿد دمٚوز   

 ((ٚفٍحش ؾٖظىٔٓؿ أو يٌخِقين وفًٝ بٌٚخؾإهنؿ خّروين أن يًٖفقين ب ))حَف ؾَٔقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ذفؽ أن هذا افًٍؾ وهق افًىٚء ظذ هذه افهقرة ٓ يٍْؽ ظـ جٓتغ٧ إمٚ افًىٚء مع ظدم اإلشتحَٚق، وإمٚ 

اإلهتٚك بٚفٌخؾ، ؾُٚن اختٔٚر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يًىل بٌر اشتحَٚق وٓ يتٓؿ بٚفٌخؾ، وهذا مـ 

ٚب أوصٚف افًقء، ؾ٘ن اهتٚم افًقء شّٜ ؿٌح يًتحٔل مْٓٚ افًيامء وٓ يروقهنٚ رؿل افٍْس وذوؿٓٚ ذم اجتْ
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بحٚل، وفذفؽ ـٚن أصد مٚ يَع ظذ افرشقل هق اإلهتٚم بٚفًقء ـٚفُذب وافًحر، وًٍٕف افؼيٍٜ تٖبك ذفؽ 

 وتتٖمل مْف، وهذا يدفؽ ظذ هذا ادَٚم مـ افذوق افرائع اجلّٔؾ.

حًْٓٚ، ؾَد ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حيٛ افٍِظ احلًـ، وآشؿ ومـ هذا افٌٚب أمر إفٍٚظ و  

 .﴾ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڍ  ﴿احلًـ، ويًتٌؼ هبام، ؾٓذا مـ بٚب ؿقفف تًٚػ

وأمٚ بٚب ادًٚين، ؾ٘ن افٍْقس تَْٚد فًِّٚين احلًْٜ، وتًٍْؾ هبٚ، ؾتْنط بًدهٚ فًٍِق وافًامحٜ واإلًٌٕٚط   

ًْك ؾَد ذع ذم اإلشالم وجقد افقـالء وافنًٍٚء، وهؿ ٓ يُقٕقن ـذفؽ وٓ ومُٚرم إخالق، وهلذا اد

 يتحَؼ هبؿ افَهد إٓ بُِّتٓؿ ذم هذا إمر.

وفذفؽ أمر اهلل ظٌٚده هْٚ بٚفَقل إحًـ، إذ بف يتحَؼ اهلر ودؾع افؼ، ؾ٘ن ؾٚت ـٚن وده هق مىٜٔ   

،ؾًِؿ مْٓٚ أن ؿٌح افَقل هق شٓؿ  ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿افنٔىٚن ذم افتٍريؼ واإلؾًٚد ـام ؿٚل تًٚػ

 افنٔىٚن وظدتف ذم افتٍريؼ بغ ادٗمْغ.

إن افنٔىٚن يئس أن يًٌد ذم جزيرة افًرب وفُـ ))وهذه أيٜ هل ظْقان ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   

 ((ٓ ترجًقا بًدي ـٍٚرًا ييب بًوُؿ رؿٚب بًض)) -،وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ((افتحريش بُْٔؿ

ٚفؼك هق أـز مراتٛ ادًٚيص ومَهد افنٔىٚن، ؾ٘ن ظجز ظْف ذهٛ إػ أول درجٜ فتحهِٔف وهق ،ؾ

افتحريش، حتك حيهؾ افَتٚل وافذي ظْقإف افٍُر، ؾٓق مـ مًٕٚٔف وفذفؽ شامه رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 وشِؿ ـٍرًا، وهق ـٍر أصٌر ـام هق مًِقم، وادًٚيص هل بريد افٍُر.

حيتّؾ مًْٔغ٧ أن يتحَؼ افْزغ بُالم افًقء، أو أن افْزغ حيهؾ ؿٌاًل بٚفقهؿ أو  ﴾يْزغ بْٔٓؿ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ًٚ جلز هذا افْزغ ؾٔحهؾ افهالح.   بٚفقؿٚئع ؾُٔقن افَقل إحًـ ضريَ

دل ظذ تًدد مراتٛ احلًـ ذم افَقل، وهذا مًِقم بٚفيورة ذم فٌٜ افًرب،  ﴾ ڍ ڌ ڌ ﴿وؿقفف  

ٚضٌٓؿ بًّٚيرهؿ ذم مًرؾٜ هذه ادراتٛ، وؿد يدخؾ ذم احلًـ وإحًـ افًرف ٓ وافَرآن صٓد هبذا وخ

 جمرد افٌِٜ ؾَط.
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وهذه حََٜٔ يٗـدهٚ افَرآن ـثرًا، ومٚ تًدد ؿهٜ أبْٔٚ  ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿وؿقفف تًٚػ  

ؼ هذه افًداوة، آدم ظِٔف افًالم ذم إؽقاء افنٔىٚن فف ؽال فتٖـٔد هذا ادًْك، وهق ظداوة افنٔىٚن وضرق حتَٔ

وؿٚل شٌحٕٚف مًِاًم آدم ظـ  ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿وفذفؽ ؿٚل تًٚػ

ٺ ٺ  ﴿،وؿٚل تًٚػ ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿افنٔىٚن

ۇئ  ﴿وؿٚل شٌحٕٚف ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وؿٚل شٌحٕٚف ﴾ٺ ٺ ٿ 

ٓؿ، بؾ هق مـ ،وشٌٛ هذه افًداوة إٕام هق احلًد، وهق أس ظداوة افٌؼ ؾٔام بْٔ ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 أشٌٚب افٍُر، إذ أن بًض أشٌٚب افٍُر بٚدرشِغ إٕام هق احلًد. 

وإدراك ادرء إٔف ذم حٚفٜ ظداء، وأن ادًهٜٔ هل إتهٚر افًدو ظذ ؾٚظِٓٚ تدؾًف فِٓروب مْٓٚ وافْجٚة مـ   

ر وافٍقز، وفق ؾًِٓٚ، ٕن اإلًٕٚن مرتٛ ظذ إٍٜٔ ؿٌقل اهلزيّٜ ووؿقظٓٚ ظِٔف، بؾ هق حمٛ شٚع فسإٕتهٚ

ًٚ فًٌِقديٜ، وفذفؽ  اشتحي ادرء أن ادًهٜٔ وافٌٍِٜ هزيّٜ ٕٕػ مْٓٚ مـ جٜٓ ًٍٕف ؿٌؾ أن يسـٓٚ حتََٔ

ـٚن مـ ـالم حُامء هذه إمٜ أن ادًهٜٔ ذفٜ وخًٜ، ٕن أول مًْك مـ مًٕٚٔٓٚ هق اهلزيّٜ أمٚم افًدو، 

٘ن ظِؿ أمقرًا زائدة ظـ هذا افًدو، ـٍرحف ظْد اإلٕتهٚر ويَٚبِٓٚ أن افىٚظٜ ظزة ٕهنٚ إتهٚر ظذ افًدو، ؾ

هبزيّٜ ظدوه اإلًٕٚن، بؾ وتقزيًف اجلقائز ظذ جْقده، نثؿ إن ظِؿ أن هذا افًدو شٔتزأ مْف يقم افَٔٚمٜ ازداد 

بًدًا ظـ ادًٚيص مـ هذه اجلٜٓ، فُـ مـ مُر هذا افًدو إٔف جيري وشقشتف ذم ٍٕس اإلًٕٚن ظذ مًْك أهنٚ 

إن افنٔىٚن جيري مـ ابـ آدم جمرى افدم  ﴿داخِف هق ٓ مـ افنٔىٚن، ؾٚفرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقلمـ 

، ؾ٘ن اختِىٝ هذه افقشقشٜ بنٓقات اإلًٕٚن وهقاه ازداد خٍٚؤهٚ ظِٔف، ومل يًِؿ أن هذا مـ ﴾ذم افًروق

ٜٓ اهلقى ؾَط، وهل جٜٓ تِتَل مُر ظدوه بف، ؾ٘ن ارتٍع مر هذه ادًٚين إػ افتؼيع صٚر أمرهٚ فٔس مـ ج

ًٚ بؾ ومـ مَررات  مع وشقشٜ افنٔىٚن وحيهؾ بْٔٓام اإلصتٌٚه، بؾ تٌدو هلذا افًٚيص أهنٚ مـ جٓتف جزم

ظَِف، وفذفؽ بًد أن ذـر اهلل ؿهٜ آدم مع ابِٔس، وأن مًهٜٔ آدم وؿًٝ مـ وشقشتف وٕزؽف، جٚء احلديٞ 

ھ ھ ھ ے     ﴿ؿ يًٌْقهٚ فِنٔىٚن بؾ ؿٚل اهلل ظْٓؿإػ احتجٚج إبْٚء بًد ذفؽ ظذ مًٚصٔٓؿ، ؾِ

﮴   ﮳   .﴾ے ۓ ۓ﮲ 
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   ًٚ وظِؿ افْٚس أن ادًٚيص هل مـ وشقشٜ افنٔىٚن، وإٔف هذا افًدو هق مـ أخرج أبقيف مـ اجلْٜ ازداد بٌو

 فف، ؾ٘ن اإلًٕٚن افًٚؿؾ ئَؿ ظالؿٚتف ذم افقجقد دٚ ئًش ودٚ يًتٌَؾ مـ خالل خزتف دٚ مٙ، وتٚريخ

اإلًٕٚن مع افنٔىٚن وخٚصٜ ؾٔام جرى ذم افًامء ؿٌؾ افْزول إػ إرض هيديف إػ افٍْقر مـ هذا افًدو، 

وخمٚفٍتف ذم ـؾ صٌر وـٌر، وٓبـ ـثر رمحف اهلل تًٚػ ذم تًٍره ُٕتٜ رائًٜ، وهق أن اهلل جًؾ شٌالً فرد 

ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ظداء اإلًٕٚن فسإًٕٚن مْٓٚ ؿقفف

ؾجًؾ اهلل إحًـ شٌٔاًل فدؾع ذ اإلًٕٚن، فُـ ـِام ذـر افنٔىٚن وظداوتف ذم افَرآن مل  ﴾ ڳ ڱ ڱ

ہ ھ ھ  ﴿يذـر شٌٔؾ ؿط يدؾع ذه شقى اإلشتًٚذة، ـام ذم مقضـ أيٜ ادَتدمٜ مـ شقرة ؾهِٝ

﮴   ﮳  ؾ ،ذفؽ بٖن هذا افًدو ٓ يُّـ تٌر ظداوتف إػ مقدة أبدًا، ب ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 هق ظدو إػ يقم افَٔٚمٜ، وـذفؽ ٓ يُّـ أن يٖيت مْف خر ؿط.

واحلؼ أن بًض اخلِؼ ذم ظدائٓؿ فِّٗمْغ ـذفؽ٧ أي ـٚفنٔىٚن، ومـ جّرب دمربتل ظِؿ هذا ومل ينؽ     

﮷﮸  ﴿أبدًا، وهؿ افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ ﮶  ﮵  ﮴  ،وفذفؽ  ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ؿٚل اهلل تًٚػ

ؾًِّْٚ افَرآن أن بًض صٔٚضغ اإلٕس هق أـثر مُرًا وـٍرًا مـ  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 صٔٚضغ اجلـ، بؾ هؿ يًِّقهنؿ ضرق افؼ ويٌكوهنؿ هبٚ.

وفًِؽ أن ٓ حتتٚج إػ افتذـر أن هذه أيٜ افتل حتّل حلّٜ اإليامن ذم ادجتّع ادٗمـ تذـرك أهنٚ حتور   

، يَقم ظذ اإليامن، ويتحَؼ ذم وصٚئٟ اإليامن وصالتف، ؾٓل تٖهٔؾ هلذه افٍئٜ افقارنثٜ وهل ظذ دجتّع ؿٚدم

أظتٚب افْك وحتَٔؼ افتُّغ، ؾٓل بؼى فقظد، وبْٚء فقارث، ومتتغ فُٔٚن، ؾحغ تَقم ؿٚئّٜ اإليامن ذم 

بؾ بٚفٍِظ وافُِّٜ، ؾال يٍُل أن  اجلزيرة وئٖس افنٔىٚن أن يًٌد ؾٔٓٚ، ؾًّدوا ظِٔف مْٚؾذه، ٓ بٚفًّؾ ؾَط،

ًٚ، بؾ جيٛ أن يُقن ضالؤه وصٌٌتف مجِٜٔ وحًْٜ وحٚمٜٔ ـذفؽ.  يُقن افٌْٚء متْٔ

ومـ تٖمؾ جمتًّٚت اجلٚهِٜٔ رأى أن صٌٌتٓٚ ذم أفٍٚطٓٚ تقاؾؼ حََٜٔ بْٚئٓٚ، ؾٓل ؿذرة ذم جقؾٓٚ     

ًٚ، ؾسى ـِامت افًٛ افٍٚحنٜ هل وجقهرهٚ، وهل ؿذرة ذم أفٍٚطٓٚ وـِامهتٚ، وهذا ٕراه افٔقم واو ًٚ جِٔ ح
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خٚمتٜ ـؾ مجِٜ، بؾ وٓ يًز ظـ إصٔٚء إٓ بٖفٍٚظ افًقء افَذرة وافتل يًتحٔل مْٓٚ إشقيٚء، ومـ خالل 

هذه إفٍٚظ وإتنٚرهٚ تًتىٔع أن تَٔؿ بٚضـ وجقهر اإلًٕٚن وجمتًّف، بؾ وبْٔف وأبٔف وأمف، وٓ حتًٌـ أن 

 جمتّع مـ ادجتًّٚت يًَط أنثرهٚ ذم تٍُُٔف وتدمره، بؾ هل ذم احلََٜٔ ميٓر هلذا إتنٚر هذه افُِامت ذم

افتدمر وهل تزيده تدمرًا ؾقق مٚ هق ظِٔف، وافزٕٚدؿٜ ذم هذه إمٜ يريدون هذا ذم افٌٔئٜ ادًِّٜ، إذ بدؤوا 

ًتٚر إدب واإلبداع، يْؼوٕف ذم ـتٌٓؿ مـ روايٜ وصًر ومٚ صٚبف ذفؽ، ويتًسون ذم ٕؼ هذه إفٍٚظ ب

وهق ذم احلََٜٔ إحىٚط وخًٜ وشٍٚفٜ، ٓ يرى بًامظٓٚ بِف ؿقفف إٓ ؿذر افٍْس وافَِٛ ومْنٗ هذا ؿِٜ 

 احلٔٚء وشقء افسبٜٔ وإحىٚط افَٔؿ.

 

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

احدة، ؾ٘ن احلديٞ ـِف مٚ زال ظذ ؿقاظد وشْـ هذه أيٜ ومٚ بًدهٚ تدفؽ ظذ ان بْٜٔ هذه افًقرة بْٜٔ و  

افٌْٚء وافٌَٚء، بْٚء اإلًٕٚن افَرآين وإمٜ ادٗمْٜ واحلوٚرة افقارنثٜ، وبَٚء هذا ـِف مٚ اشتىٚع افقراث حٍٚطتف 

ورظٚيتف، مع مٚ شٖٔيت أن هْٚك أؿدارًا حٚـاًم ٓ تتخِػ بٖن يَع تداول إمؿ واحلوٚرات، ٕن ظْك افزمـ 

 قامؾ حتَؼ افتًريٜ واإلوًٚف واإلزافٜ.حيّؾ ظ

ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿أمقر تتًِؼ بٚفٌَٚء، وهل مَدمٜ فَقفف شٌحٕٚف أيت ﴾گ گ گ  ﴿ذم هذه أيٜ   

، ؾٓل تٌغ أن افٌَٚء فف أمد، ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 نثؿ ٓبّد أن يِحَف إزافٜ وإذهٚب، وفـ حيقل مـ هذا اجلريٚن وهيٕٚف مٕٚع ؿط.

وهذا افٌَٚء واإلزافٜ فف ؿدره افذي ؿدره اهلل، وهق جيري بحُّف ومنٔئتف، وؿد ظِّٝ مرارًا أن احلُؿ      

افَدري ٓ يَع إٓ حلُّف، وٓ يَع إٓ بٖشٌٚبف، ؾٓام ذضٚن جلريٚن افَدر، وهذا مـ متٚم ظدل اهلل، وهق 

بْٚ فُـ ر ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿،مع ظِّْٚ بٖٕف شٌحٕٚف ﴾ چ چ چ ڇ ڇ ﴿افَٚئؾ
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ؾُٚن ظّؾ اإلًٕٚن  ﴾ڳ  گ گ گ ﴿افَدوس احلُؿ افًدل، وؿد بْٔٝ هذه أيٜ هذا إمر وذفؽ ذم ؿقفف

 .﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿هق افذي جيري ظذ وؾَف مٚ ؿٚل اهلل بًدهٚ ذم ؿقفف تًٚػ

، ٕن دفٔؾ ظذ أن افٌَٚء مْٜ إهلٜٔ دمري ظذ وؾؼ افرمحٜ ٓ جمرد افًدل ؾَط ﴾ڳ ڳ ڳ   ﴿وؿقفف تًٚػ  

،نثؿ دفٝ ظذ أن  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿اهلل تًٚػ ؿٚل

ًٚ ومع ادٗمْغ  افًىٚء ذم افٌَٚء أظيؿ مـ إشٌٚب ادقجٌٜ فٌَِٚء، وهذا هق مٔزان شْٜ اهلل ذم اخلِؼ مجًٔ

.ًٚ  خهقص

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿أمٚ افًذاب ؾٓق اخلروج مـ رمحٜ اهلل فًدم وجقد مقبجٓٚ ـام ؿٚل تًٚػ  

،وذم هذا دفٔؾ ظذ أن اإلذهٚب ٓ يُقن  ﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ

إٓ بقؿقع أمريـ مهٚ: مقجٛ افًذاب أوًٓ نثؿ مقاؾَٜ افَدر ادُتقب، ؾَد ظِؿ ذم آيٚت ـثرة أن مقجٛ 

ٻ  ﴿افًذاب مـ افٍُر وادًهٜٔ ؿد حتَؼ فُـ امتْع ٕزوفف بًٌٛ ظدم وجقد إمر افَدري ـَقفف تًٚػ

 .﴾ٻ پ پ پ 

فَد تٌغ ذم آيٚت أخرى أن وجقد افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ﴿تًٚػوؿقفف   

،وجٚء ذم احلديٞ أن  ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿مٕٚع مـ ٕزول ظذاب اإلشتئهٚل ـَقفف تًٚػ

ں ڻ  ﴿مـ رمحٜ اهلل بٕٚمؿ أن يٌَض ٌٕٔٓٚ ؿٌِٓٚ، وهذا مٚ حتَؼ هلذه إمٜ ادرحقمٜ، ؾدل ؿقفف تًٚػ

افٌَٚء افَدري فٔس مقـقًٓ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾام جيري مْٓؿ مـ أّن أمر  ﴾ ڻ ڻ

 مقجٌٚت افًذاب واإلزافٜ فـ متًْف، ومٚ شٔجري ظِٔٓؿ مـ جريٚن ذفؽ افَدر ؾِٔس مقـقًٓ إفٔؽ.

ؾِٔس  وذم هذا بٔٚن أن إٌٕٔٚء هلؿ بٔٚن افؼع، ؾٓل مّٓتٓؿ، ؾٓؿ رشؾ إحُٚم وادًٚين، أمٚ أمر افَدري  

هلؿ، وٓ هق مـ مٓامهتؿ، وفذفؽ ـٚن مـ ؽوٛ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ ؿٚل ٕصحٚبف ريض اهلل 

ظْٓؿ شِقين؟ ؾًٖفف أحدهؿ مـ أيب؟ ؾَٚل فف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: أبقك ؾالن، ؾجثٚ افٍٚرق بٔٝ 

ًٚ وبّحّد رشقًٓ )يديف يَقل:  ًٚ وبٚإلشالم ديْ ؾًُـ ؽوٛ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،  (رؤْٚ بٚهلل رب
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ومٚ خيز بف افرشقل مـ إؿدار إٕام هق فِدٓئؾ ظذ صدؿف، أو دٚ حيَؼ مًْك مـ مًٚين افؼع، ـ٘خٌٚره بام 

جيٛ ظذ ادهِغ حغ يىقل افٔقم زمـ افدجٚل، أو مدحف ٓبْف احلًـ بـ ظع ريض اهلل ظْٓام ذم إصالحف 

مْغ، أو بٕٔٚف أن ظامر ريض اهلل ظْف تَتِف افٍئٜ افٌٚؽٜٔ، ؾُؾ ذفؽ فف صِٜ بٚفؼع ـام ترى، بغ ضٚئٍتغ مـ ادٗ

واهلل ٓ أدري مٚ يًٍؾ يب وٓ ))أمٚ إؿدار ووؿٚئًٓٚ ؾًِٔٝ فألٌٕٔٚء، بؾ رشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: 

 .((بُؿ وإٔٚ رشقل اهلل

أظامل اخلِؼ، وفٔس فف شِىٜ ؿٚهرة ظذ إرادهتؿ بؾ إمر ـام  ؾٚفرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فٔس وـٔالً ظذ  

،نثؿ هق فٔس وـٔاًل ظذ مٚ يَع  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ؿٚل تًٚػ

هبؿ مـ أؿدار حيٌقهنٚ أو يُرهقهنٚ، وفُـ ادْٚؾَغ ـٕٚقا يرون أن تىٌٔؼ افؼع يقؿع هبؿ افٌالء، ـام ؿٚل 

وهذه شْٜ  ﴾ ەئ ەئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ې ې ى ى ائ ائ ﴿ادْٚؾَقن ظـ اجلٓٚد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿افُٚؾريـ ـام ؿٚل آل ؾرظقن دقشك ظِٔف افًالم

، وهذا هق شٌٔؾ ادجرمغ ذم ـؾ وؿٝ، يًّْقن إؿٚمٜ احلؼ خمٚؾٜ آنثٚره افتل تهٔٛ ﴾ ڀ ڀ ٺ

قرة آل ظّران، وذم أهقاءهؿ وصٓقاهتؿ، وهذا إمر ؿد ذح ذم تًٍر أيٚت افْٚزفٜ ذم مقؿًٜ أحد ذم ش

 .(درك اهلدى ذم اتٌٚع شٌٔؾ افٍتك )ذح حديٞ افٌالم ادًّك

نثّؿ ذم هذه أيٜ تًِٔؿ ٕهؾ اإليامن أن ٓ يًَِقا إؿدار ظذ إصخٚص، بؾ ظذ إظامل وافقؿٚئع، ؾٓذا   

 ـ اخلِؼ.رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل جيًِف اهلل وـٔالً ظذ أؿدار أخريـ ؾُٔػ بٌره م

 

﮳﮴   ﴿ؿقفف تًٚػ     ﮲  وهذا بٔٚن  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

إلحٚضٜ ظِؿ اهلل فُؾ افقجقد، وشٔٚق أيٜ يدل ظذ أن ادًِقم هْٚ هق أؾًٚل شُٚن افًّقات وإرض مـ 

 ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿افىٚظٚت، وأؾًٚل شُٚن إرض مـ ادًٚيص ـام ؿٚل شٌحٕٚف

ٌٕٕٔٚء مراتٛ، ؾْٓٚك أويل افًزم مـ افرشؾ وهْٚك مـ هؿ دوهنؿ، وهْٚك مـ ـِؿ اهلل ـام ؿٚل ،وذـر ؾٔٓٚ أن ا
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وافتٍؤؾ ذم اخلِؼ أمر وجقدي ؿدري وأمر  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿تًٚػ

ژ  ﴿وؿٚل ظـ بٔٝ افًٌُْقت ﴾ يت جث مث ىث يث ﴿ذظل، ؾٚهلل ؿٚل ظـ صقت احلّر

ۋ  ﴿مْٜ ظذ أزمْٜ، واهلل ظز وجؾ ؿٚل،وؾوؾ أمٚــ ظذ أخرى وأز ﴾ ڑ ڑ ک ک

خَِتف، ؾْٓٚك مـ هق مٍّوؾ ذم أصؾ  ﴾ جث مث ىث يث حج مج ﴿وؿٚل شٌحٕٚف ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ 

تف، وافؼع ذم هذا افٌٚب متْٚشٛ مع افَدر، ؾحٔٞ يٍوؾ أمر مـ جٜٓ افَدر يوهْٚك مـ هق مٍّوؾ ذم هدا

 يتؿ تٍؤِف مـ جٜٓ افؼع، وؿد تَدم ذح هذا ذم هذه افًقرة.

﮴   ﴿وؿقفف   هذا مـ بٚب افتٍؤؾ ذم بٚب، وهق تٍؤؾ ٓ يَتيض افتٍؤؾ ذم اإلمجٚل، ؾ٘ن  ﴾﮲﮳ 

ڌ ڌ ڎ  ﴿داود ظِٔف افًالم فٔس مـ أويل افًزم مـ افرشؾ مع مٚ ذـر اهلل مـ إظىٚئف افزبقر، وؿقفف ظْف

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

،ومٚ ذـر اهلل ظْٓام ذم  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ْف شِٔامنوؿقفف شٌحٕٚف ظْف وظـ اب ﴾ ں ڻ

 شقرة إٌٕٔٚء ـذفؽ.

وفُـ افتٍؤؾ ذم بٚب ٓ يًْل افتٍؤؾ ذم اجلِّٜ، ؾَد يًٌؼ امرؤ آخر ذم أمر وفُـ يُقن ادًٌقق ذم هذا   

ومٚ وؿع إمر هق آؾوؾ مجِٜ، ومْف تًتىٔع ؾٓؿ تَدمٜ مٓٚجري احلٌنٜ ظذ مٓٚجري ادديْٜ ذم هذا افٌٚب، 

مـ افتْٚزع بغ ظّر افٍٚروق ريض اهلل ظْف وؾٚضّٜ بْٝ ؿٔس، إذ طـ بًض مـ ضّس اهلل بهرتف أن ظّر 

افٍٚروق ريض اهلل ظْف مٍوقل ادرتٌٜ هبذا احلديٞ، مع أن افتْٚؾس ظذ بٚب مـ افًّؾ وهق افًٌؼ ذم اهلجرة 

وؿد خٍِف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ٓ ؽر، وفق صحٝ ؿٚظدهتؿ فُٚن ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف

مٍوقل أمٚم مـ شٌَف بٚهلجرة إػ ادديْٜ، وهبذا حيؾ منُؾ حديٞ افٌربٚء آخر افزمٚن وأن هلؿ أجر مخًغ 

،ؾٓق  ((إُٕؿ دمدون ظذ احلؼ إٔهٚرًا وهؿ ٓ جيدون ))مـ أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَقفف

صٚروا فسإشالم بًد ظزتف، ٓ افذيـ شٌَقا وحهؾ هلؿ بالء افًذاب وادحـ،  فَِّٚرٕٜ بغ افهحٚبٜ افذيـ

دظقا يل  ))ذفؽ ٕن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٔز بغ أصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ حغ ؿٚل فِتٚفغ مْٓؿ

، وهق يَقل هذا دـ هلؿ صقف افهحٌٜ، فُـ افهحٌٜ درجٚت، نثؿ إن احلديٞ يٍوؾ أجر ((أصحٚيب
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بالء افٌربٜ افثٕٜٚٔ ظذ أجر افًٚبَغ مـ ٓصحٚبٜ دـ مل يَع هلؿ هذا افٌالء، ذم هذا افٌٚب دون ؽره  افتٚبًغ ذم

مـ إبقاب، وإٓ ؾٍوؾ افهحٌٜ ٓ يدرك أبدًا، فُـ ؿد حيهؾ افًٌؼ فِّتٖخر ذم أمر، مع بَٚء ؾوؾ إول 

 مجِٜ.

ٓؿ، وؿد ظِؿ أن أظيؿ إٌٕٔٚء حمّد صذ اهلل ظِٔف وافذي أطّْف أن ذـر إٌٕٔٚء هْٚ إٕام هق فٌٔٚن مراتٛ أمم  

وشِؿ نثؿ ابراهٔؿ ٕٕف أبق إٌٕٔٚء نثؿ مقشك ظِٔف افًالم وأمتف هل أظيؿ إمؿ بًد أمٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف 

ظروٝ ظع إمؿ ؾرأيٝ افٌْل ومًف افرهٔط، وافٌْل ومًف افرجؾ  ))وشِؿ ـام ذم نثقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وافٌْل فٔس مًف أحد إذ رؾع يل شقاد ظئؿ ؾيْْٝ أهنؿ أمتل ؾَٔؾ يل: هذا مقشك وؿقمف، وفُـ وافرجالن، 

إير إػ إؾؼ أخر ؾ٘ذا شقاد ظئؿ، ؾَٔؾ يل: هذه  -إير إػ إؾؼ ؾْيرت ؾ٘ذا شقاد ظئؿ، ؾَٔؾ يل:

 .((أمتؽ

 ﴿غ ضٚفقت وجٚفقت ـام ؿٚل تًٚػوذـر داود ظِٔف افًالم هْٚ دٚ حهؾ فف مـ ادِؽ بًد وؿًٜ اإليامن ب  

،ذفؽ ٕن مُِف ؿد دام فف، نثؿ  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 ورنثف ابْف شِٔامن ظِٔف افًالم، ومع هذا ادِؽ افًئؿ إٓ إٔف جرى ظِٔف بًدمهٚ مٚ جرى مـ افًْـ وإؿدار.

 

  ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ؿقفف تًٚػ  

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿َرآن فِّؼـغ فٌٔٚن ظجز آهلتٓؿ ـَقفف تًٚػوهذا مـ افتحدي افذي يَقفف اف  

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

ؾٕ٘ف حغ ٕزول  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ﴿وـَقفف تًٚػ ﴾ يب جت حت خت مت ىت

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿افٌالء، وافًذاب ٓ يِجٖ ادؼك فمهلٜ افٌٚضِٜ بؾ يِجٖ إػ اهلل تًٚػ ـام ؿٚل شٌحٕٚف

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڦ ڦ ڦ 

 ،وآيٚت أخرى. ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
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ًٚ، وفـ حتقل    ؾٚهلل يَقل هلٗٓء: حغ ٕزول افٌالء بٚإلزافٜ واإلذهٚب فـ متًُْؿ آهلتُؿ افتل تًٌدوهنٚ صٔئ

 بُْٔؿ وبْٔف، ـام أهنٚ ٓ متِؽ رؾًف بًد ٕزوفف.

 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ې ې  ﴿ؿقفف تًٚػ      

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿وهذه أيٜ ـَقفف تًٚػ ؾٔام مٙ ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

،ؾٓٗٓء ادًٌقدون مـ دون اهلل تًٚػ هؿ إًٍٓؿ يدظقن اهلل ويِتجٗون إفٔف، وشٌٛ ٕزول هذه أيٜ  ﴾ ڈ

ًٚ مـ  ـٚن ٕٚس -يدل ظذ ذفؽ ؾَد روى افٌخٚري ظـ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف ؿٚل: مـ اإلٕس يًٌدون ٕٚش

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿اجلـ، ؾٖشِؿ اجلْٔقن واشتًّؽ أخرون بًٌٚدهتؿ ؾٖٕزل اهلل تًٚػ

ودفٝ أيٜ أن افٌؼ مـ ادٗمْغ مراتٛ، ـام أن إٌٕٔٚء ـِٓؿ مراتٛ  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

آخر، ؾال ًٕٛ بغ افْٚس  ـام تَدم، ؾُذفؽ أتٌٚظٓؿ، وهذا افَرب ٓ يُقن إٓ بٚفًٌٚدات وافَرب، ٓ بٖمر

ًٚ خٚصٜ جيرهيٚ اهلل فف  وبغ اهلل تًٚػ ؾٔام يزظّف افًٌض ويتىٚول هبذا افًْٛ ظذ افٌؼ، نثؿ يزظؿ أن فف شْْ

ڀ  ﴿دون شْـ اخلِؼ أخريـ ـام ؿٚفٝ افٔٓقد وافْهٚرى ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   .﴾ٺ 

فؼع، ؾ٘ن اخلِؼ ٓ يًِّقن مٚ حيٌف اهلل تًٚػ إٓ مـ هذا وؿد ظِؿ أن افقشٚئؾ ٓ تًِؿ إٓ مـ جٜٓ صٚحٛ ا  

ٌّٚد زاظّغ أهنٚ تَرهبؿ إػ اهلل  جٓتف، وأمٚ افرأي وافَٔٚس افٍٚشد ؾٓام أشٚس افٌدع وادحدنثٚت افتل يٖتٔٓٚ افً

 تًٚػ.

 ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ەئ ەئ ﴿وذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ أن افَرب وافقشٚئؾ مْنٗهٚ ؿقفف تًٚػ  

 ﴿ -احلٛ، وهق أظذ مراتٛ ادًٚين ذم افًٌٚدات، وهذا احلٛ ظذ مًْك هٚتغ افَٚظدتغ:ؾرجٚء افَرب هق 

أي اخلقف وافرجٚء، ومهٚ يدخالن ذم افىٚظٜ واجتْٚب ادًهٜٔ، ؾٚدرء يىٔع  ،﴾وئ وئ ۇئ ۇئ
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ربف رجٚء رمحتف وخمٚؾٜ ظذابف، وجيتْٛ ادًٚيص مـ أجؾ ذفؽ ـذفؽ، ؾٓام ؿقتٚن فًٍِؾ وافسك ٓ أن رجٚء 

 افرمحٜ خيتص بًٍؾ افىٚظٜ وخمٚؾٜ افًذاب خيتص بسك ادًهٜٔ.

وافرمحٜ وافًذاب صٚمالن دٚ يَع ذم افدٕٔٚ، ودٚ شَٔع ذم أخرة، وإن ـٚن افًٔٚق وافًٌٚق إٕام يَهد بف مٚ    

 تَدم مـ افٌَٚء واإلزافٜ، وينٓد هلذا أيٜ افتٚفٜٔ.

ر مـ اإلضّئْٚن اخلٚدع وافٌٍِٜ، ؾ٘ن أـثر مٚ يًٍد وهذه أيٜ حتذ ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿وؿقفف تًٚػ:   

اخلِؼ هق افرـقن إػ افقهؿ، واإلضّئْٚن فِحٚل، وافٌٍِٜ ظـ افًقاؿٛ، وهذه متْع اإلصالح، وتًّل ظـ 

افَْٚئص، ودمري ظذ افذٕقب، وتًتخػ بٕٚظداء وادسبهغ مـ افنٔىٚن وجْده، ؾٚحلذر هق شّٜ 

مـ افٌُٚئر، وافتقبٜ واإلصالح يًّْٚن مـ افساـؿ، وفذفؽ ؾٚدرء وإمؿ جيٛ افًَالء، وخمٚؾٜ افهٌٚئر حيّل 

أن يًتَدا أهنام حمٚضٚن بٕٚظداء، وأن جمرد افزمـ وتًٚؿٌف ـٚف أن حيَؼ افقهـ واإلوًٚف ـام ذم أيٜ افتٚفٜٔ، 

 وفذفؽ جيٛ احلذر مـ افًقارض ؿٌؾ حهقهلٚ، وؾقات احلذر حيَؼ اهلالك واإلؾًٚد.

إمر يًِّؽ أن احلٔٚة جد ـِٓٚ، ؾ٘ن ـٚن ؾٔٓٚ شًٜ فِٓق ؾٓق هٚمش يًر بًد أداء افقاجٌٚت  وهذا  

وادًتحٌٚت، ؾ٘ن حتقفٝ احلٔٚة إػ هلق ومتع، يًْل أن افًٚؿٌٜ بٚهلالك وافزوال ؿد حتََٝ، وهذا يَٚل ذم إمؿ 

ؤًٍٜ؟! ؾٓؾ هذه أمؿ تًتحؼ افَٚئّٜ ادًتَرة، ؾُٔػ إن ـٚن افِٓق وافًِٛ هق شّٜ إمؿ افذاهٌٜ اف

 افقجقد ابتداًء؟! أم أهنٚ أمؿ افٌثٚء افذاهٛ، وافذي ٓ وزن فف وٓ إرادة خٚصٜ بًد تَقده؟!

ں  ﴿إن اهلل ظز وجؾ ؿٚل   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ  ﴿وؿٚل ﴾ڳ ڱ  ں  ں  ڱ 

ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڀ  ﴿وؿٚل شٌحٕٚف  ﴾ ڻ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ا افتٚريخ إٓ أن آمٜ ومع ـؾ هذا اإلرصٚد، ومع ـؾ هذ ﴾ڀ 

ًٚ ذم هذه ادخٚفٍٜ إٕام هؿ ؿٚدة  ًٚ ظـ هذا افًٌٔؾ، وأـثر افْٚس شَقض ادًِّٜ افٔقم هل أـثر افْٚس إظراو

ّٛ حتك يتًٚؿىقا ظِٔف فِٔتَىقه، ؾًَٔقا ذم افٍخٚخ مرة بًد  افًّؾ اإلشالمل ؾٔٓٚ، ؾٓؿ مٚ أن يٌذر هلؿ احل

ٜ اهلل ذم افٌٚؾِغ، شقاء ذم افٌٍِٜ ظـ شْـ حتَٔؼ أخرة أو شْـ مرة، ؾَٔع ظِٔٓؿ افًذاب، وافذي هق شْ

حتَٔؼ افْك ذم افدٕٔٚ، وٓ ؾرق بْٔٓام ذم أمقر متًددة، إذ شْـ حتَٔؼ افْك ذم افدٕٔٚ هل مـ شْـ حتَٔؼ 
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دخقل اجلْٚن ـذفؽ، وٓ ظجٛ أن يُقن افتٚريخ ادًٚس أـز صٚهد ظذ هذه افٌٍِٜ إذ إحداث تٌغ أن 

ثرًا مـ مَٚصد افُٚؾريـ إٕام تَع بٖيدي ادٌٍِغ مـ ادًِّغ، بؾ إن هْٚك ضقائػ ـثرة مـ أهؾ اإلشالم ـ

ڻ  ﴿هؿ أشِحٜ افٍُر ود اإلشالم وأهِف ڻ  ڻ  ڻ   .﴾ں 

 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب     ﴿ؿقفف تًٚػ  

 ﴾ جت

حلذر افذي أمر اهلل ظٌٚده بف، ؾ٘هنٚ شْٜ افتداول هذه شْٜ إهلٜٔ حٚـّٜ، وهل تًٚق هْٚ ٕهنٚ مـ مقجٌٚت ا  

وجريٚن إؿدار ظذ افٌؼ وإمؿ واحلوٚرات، ؾٚفَرى مٓام ارتًٍٝ وظِٝ، ومٓام ـٕٚٝ ؿقهتٚ، ؾ٘ن مآهلٚ 

إػ افزوال، وهذا افزوال إمٚ أن يَع بّقجٛ ادًٚيص٧ أي خمٚفٍٜ افَٔؿ وادًٚين ؾٔتؿ افًذاب، وإمٚ يَع 

تًريٜ ووًػ ادَقمٚت مـ جٓتف ؿدريٜ ؾَٔع اهلالك وهق افزوال، ؾٌْٚء إمؿ إٕام يَع بّقجٛ افزمـ٧ أي 

بًٚمِغ٧ افًٚمؾ افَدري وافًٚمؾ افَّٔل، ومهٚ ذضٚن فٌَِٚء، ؾَد تْدؾع إمؿ بَقة افًٚمؾ افَدري 

مؾ افَدري افتُقيْل مع وًػ افًٚمؾ افَّٔل أو ختٍِف ؾِٔحَٓٚ افًذاب واإلشتئهٚل، وإمٚ أن تَقم بٚفًٚ

افتُقيْل مع وجقد ؿٔؿ ـٚؾٜٔ فتحَٔؼ افٌَٚء وخٚصٜ افًدل، ؾٌٔدأ افزمـ ظِّف ذم تَقيض افًٚمؾ افَدري 

حتك تًَط وتذهٛ، وهذا إمر هق مـ أنثر صٍٜ اهلل ادتُز، ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف جيري مـ إؿدار فٔتحَؼ ذم 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم حديٞ شٌؼ ٕٚؿتف،  افقجقد ظجز خَِف وؿٓره ظذ ظٌٚده، وهذا مٚ ؾنه رشقل اهلل

ؾ٘هنٚ ـٕٚٝ ٓ تًٌؼ، حتك جٚء أظرايب ظذ ؿًقد ؾًٌَٓٚ، ؾنؼ ذفؽ ظذ أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

ًٚ ظذ اهلل أن يوًف))وشِؿ، ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ، وـٚن مـ ؾَف افًْٜ ((مٚ ارتٍع رء إٓ ـٚن حَ

إمر افَدري احلٚـؿ اظتَٚد وؿقع افٍتـ بًد متٚم افٌْٚء، ؾٚحلوٚرات وإمؿ فًٔٝ افٌْقيٜ وؾَف افهحٚبٜ هلذا 

حَِٜ واحدة، بؾ احلوٚرة افقاحدة حَِٚت متًددة، يّر ؾٔٓٚ هذا افتْقع افَدري مـ اإلرتٍٚع واهلٌقط، 

ًٚ فٔتحَؼ ذم اخلتؿ بًد افٌِقغ افزوال، ذفؽ ٕن افٌْٚء مراحؾ وـذفؽ افزوال، ؾٚحلوٚرات تًٔش أ شقاؿ

زمٕٜٚٔ، ؾَٔٚم هلٚ شقق افٍْع، نثؿ يذهٛ هذا افًقق وتٌَك آنثٚره افتل حتَؼ افتًٛ وافرهؼ، ؾتّٔؾ احلوٚرة إػ 
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افُْقص وافساجع، نثؿ حيهؾ هلٚ شقق آخر، وتتُرر هذه احلَِٚت، وـؾ شقق حيَؼ ؾٔٓٚ وهـ داخع مع 

ٚيٜ افزوال إخر، وهذا إمر هق ظْٔف هق حتَٔؼ صحقة حتٔٔٓٚ، وجمّقع هذه احلَِٚت وإشقاق حتَؼ ذم افْٓ

ڦ  ﴿مٚ جيري ذم افهًقد فتحَٔؼ افٌٚيٜ ذم افقجقد وافٌٌِٜ وافتُّغ وذفؽ فَٚظدة افَرآن افًْْٜٔ ڦ 

ڄ  ڄ  ، ؾ٘ن افٌْٚء هق ود اهلدم، ؾُام أن افٌْٚء حَِٚت ومراحؾ وأشقاق ؾُذفؽ اهلدم ﴾ڦ 

ًٚ، ؾَِد خرج رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف واإلؾْٚء، وفق ضٌَْٚ هذا ظذ إمٜ اإلشالمٜٔ  وحوٚرهتٚ فرأيْٚ هذا جِٔ

ًٚ ؿٌؾ وؾٚتف بَِٔؾ وؿٚل:  ،ودٚ شٖل ظّر افٍٚروق  ((إين أرى افٍتـ تتخِؾ بٔقتُؿ ختِؾ افَىر))وشِؿ يقم

ل أيُؿ حيٍظ ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افٍتْٜ؟ ؾَٚل حذيٍٜ: إٔٚ، ـام ؿٚفف، ؾَٚ -افهحٚبٜ وؿٚل:

افٍٚروق: إٕؽ ظِٔف جلريء، ؿِٝ: ؾتْٜ افرجؾ ذم أهِف ومٚفف ووفده وجٚره تٍُرهٚ افهالة وافهقم وافهدؿٜ 

فٔس هذا مٚ أريد، وفُـ افٍتْٜ افتل متقج ـام يّقج افٌحر، ؿٚل: فٔس ظِٔؽ مْٓٚ  -وإمر وافْٓل. ؿٚل ظّر:

ًٚ، ؿٚل: أيُ ًٚ مٌَِ  )ن أم يٍتح؟ ؿٚل: يُن. ؿٚل: إذًا ٓ يٌِؼ أبدًا، ؿِْٚبٖس يٚ أمر ادٗمْغ، إن بْٔؽ وبْٔٓٚ بٚب

 : أـٚن ظّر يًِؿ افٌٚب؟ ؿٚل حذيٍٜ: ًٕؿ، ـام أن دون افٌد افِِٜٔ، إين(أي صَٔؼ راوي احلديٞ ظـ حذيٍٜ

ًٚ ؾًٖفف، ؾَٚل: افٌٚب ظّر. ؾٓذه أمٜ ٌحدنثتف بحديٞ فٔس بٕٚؽٚفٔط، ؾٓ ْٚ أن ًٕٖل حذيٍٜ، ؾٖمرٕٚ منوؿ

ل أظيؿ أمؿ افتٚريخ، وحوٚرهتٚ حََٝ وجقدًا مل يُـ فٌرهٚ ٓ ذم افزمٚن وٓ ذم ادُٚن وٓ ذم اإلشالم وه

إنثرن وفُـ ؿد حهؾ ؾٔٓٚ ظقامؾ اإلذهٚب مٌُرًا بَتؾ افٍٚروق ريض اهلل ظْف، مع أن ؿتِف مل حيدث ؾتْٜ، بؾ 

اهلل ظْف ؾتح افٌٚب دٚ بًده، نثؿ  ـٕٚٝ افٍتْٜ بَتؾ ظثامن ذي افْقريـ ريض اهلل ظْف، فُـ ؿتؾ افٍٚروق ريض

ـٚن ذم هذه إمٜ صًقد وهٌقط، ؾًٌد افٍتْٜ بغ ظع ومًٚويٜ حهؾ افهِح وحتََٝ افهحقة، فُـ جمرد 

افٍتـ ووجقدهٚ مقهـ فٌِْٚء، بؾ إن اإلٕتهٚرات ذم احلروب بًد بِقغ افٌْٚء فرد ادًتديـ أو حتَٔؼ ادُٚشٛ 

ذـر ظـ أحدهؿ إٔف إتك ذم مًرـٜ بًد أن ؿتؾ ٕهػ جْقده، ؾِام هْٗوه افزائدة يتحَؼ مْٓٚ افتقهغ، وؿد 

إتهٚر آخر ـٓذا اإلٕتهٚر يذهٛ ـؾ جْقدي، وافَهد أن ذهٚب احلوٚرات أمر ؿدري ٓ  -بٚفْك ؿٚل هلؿ:

يُّـ مًْف وٓ افْجٚة مْف حتك فق مل يتحَؼ ذم إمٜ مقجٛ افًذاب واإلشتئهٚل، ؾ٘ن جمرد افقجقد افَدري 

دحُقم بًْـ افقجقد مـ افتداؾع وتًٚؿٛ افزمـ يًْل أن يًرض هلذه إمؿ ظقارض ـؾ حل مـ ادقت ا

 وافزوال.
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ًٚ هبٚ ـام يزظؿ ادالحدة وافزٕٚدؿٜ، ؾ٘ن واؿع احلٚل    وظذ هذا ادًْك ؾ٘ن مٚ وؿع ظذ هذه إمٜ فٔس أمرًا خٚص

دهٚ افٌٚفٛ بؾ أن تُقن ذم زمـ وًٍٓٚ أن اخلهقصٜٔ هلذه إمٜ فٔس ذم زوال حوٚرهتٚ وذهٚب وجق

وذهٚب حوٚرهتٚ يَد اهلل تًٚػ افتل يتحَؼ هبٚ زوال إمؿ وحوٚرهتؿ، ؾِق تٖمِْٚ افُثر مـ احلوٚرات 

وإمؿ افقارنثٜ بًد ذهٚب ؽٌِٜ هذه إمٜ فقجدٕٚ أن أؿقى ظٚمؾ ذم إزافٜ هذه احلوٚرات ـٚن مداؾًٜ هذه 

ٌربٚء هلذه احلوٚرات وإمؿ، وهذا دفٔؾ صدق تُقيْل ظذ حديٞ إمٜ مـ خالل ضقائػ اجلٓٚد واف

،نثؿ هذا دفٔؾ ظذ أن ٕقاة هذه  ))ٓ تزال ضٚئٍٜ مـ أمتل ؿٚئّٜ ظذ احلؼ((رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

إمٜ مَدر هلٚ أن ٓ متقت، ؾٓل ـًجٛ ذٕٛ اإلًٕٚن مٚ أن تًتثٚر حتك تّْق وتًٌْٞ وحتَؼ افْك ظذ ؿدر 

 ًٚحٜ افتل تًٔنٓٚ وتنٌِٓٚ، ؾٓل ضٚئٍٜ ؿِِٜٔ ٕهنؿ ؽربٚء، وهذا مـ مقجٌٚت مًْك افٌرب٧ٜ أي افَِٜ. اد

أمٚ ؿقل افزٕٚدؿٜ وادالحدة أن هذه إمٜ فٔس ؾٔٓٚ ظقامؾ ادداؾًٜ، وٓ ظقامؾ اإلحٔٚء وافقرانثٜ ؾٓذا ـِف   

حلٚد حغ ينسط هٗٓء فتحَؼ اإلحٔٚء أن مـ افٍُر بٚهلل وبقظده فِّٗمْغ وافٌربٚء، ويزداد افٍُر واإل

تتخذ إمٜ ظـ ؿّٔٓٚ افتل حتَؼ هلٚ افًٌْٜ فسإشالم وديـ إٌٕٔٚء وخهقصٜٔ افَٔؿ، ومَهدهؿ ذم هذا أن 

 تِتحؼ إمٜ بٚفتًٌٜٔ ٕمؿ اجلٚهِٜٔ، ٕهنؿ ٓ يٗمْقن بٚفقرانثٜ افتل يَررهٚ افَرآن ويٌْل ٍٕقس اتٌٚظف ظِٔٓٚ.

وادالحدة ذم هذا افنؼ مـ ظدوة افًداء فسإشالم ٓ يًْل إٓ مزيد ظقارض هٚمنٜٔ  ووجقد افزٕٚدؿٜ  

وخٚرجٜٔ فِقرانثٜ، فُـ افًقارض إصِٜٔ وافٍٚظِٜ هل مٚ ـٕٚٝ ذم بْٜٔ افًٚمِغ فِديـ، أول ؾًٚد ذم هٗٓء 

اجلٓؾ وافًٍٚد، هق ؽٔٚب مٍٓقم افقرانثٜ مـ ٍٕقشٓؿ، ؾًٌٔغ هذا افٌٔٚب ظذ براجمٓؿ وتربٔتٓؿ افُثر مـ 

وأول ميٚهر هذا اجلٓؾ وافًٍٚد هق افٌَقل بٚدنٚرـٜ حتٝ ميِٜ اجلٚهِٜٔ، وتهقرهؿ حتَٔؼ اإلصالح مـ 

خالل هٔٚـؾ اجلٚهِٜٔ وظّدهٚ، حتٝ مزاظؿ ـثرة مْٓٚ زظؿ ادرحِٜٔ أو ؾَف اإلشتوًٚف، وهؿ يًِّقن أن 

بؾ هق إرشٚء فٍَف جديد ظذ وجف إصٚفٜ واإلٕتٓٚء، تَرير هذه افزامٟ مل اشتثًْٚء ظـ ؾَف افقرانثٜ افٌٚفٌٜ، 

ٕن مـ ذوط اجلٚهِٜٔ هق حتَٔؼ هذا إمر وؿد اشتجٚبقا هؿ فف، وصٚر ـزاء هٗٓء يروٕف إصِـ وئًٌقن 

أي بْٚء خٚرجٓـ حتك فق ـٚن اشتثًْٚء، مع أن هذا اإلشتثْٚء ادًتُْر هق إصؾ ـام هق ذم ديـ اهلل تًٚػ، 

هذا اإلشتثْٚء افذي يزظّقٕف أي ؾَف اإلشتوًٚف وادرحِٜٔ ؿد ظٚد ظذ إصؾ وهق ؾَف افقرانثٜ  وافًجٛ أن
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وافتُّغ بٚإلبىٚل، وؿد ظِؿ مـ أصقل افٍَف وأصقل افًَالء ظدم اظتٌٚر افٍرع إن ظٚد ظذ إصؾ 

 ن واجلامظٜ.بٚإلبىٚل، بؾ إن هٗٓء مل يًد فِتقحٔد ظْدهؿ وهق أس اإلشالم اهتامم ذم بْٚء اإلًٕٚ

مٚ تٍٔده هذه أيٜ بٚفًٌْٜ فٌِربٚء وافىٚئٍٜ ادْهقرة هق وجقب افتحور فِقرانثٜن فٔس ظـ ضريؼ اإلٕتيٚر   

ـام ييـ افًٌض، بؾ ظـ ضريَٜ مداؾًٜ اخلهؿ، وهْٚك ؾرق بغ ادْٓجغ٧ وهق ؾرق بغ ذم واؿًْٚ بغ ضقائػ 

افقرانثٜ ظْد افزوال أو ٓوًػ اجلزئل، وبغ آخريـ اجلٓٚد ادداؾًٜ وافتل حتَؼ وؿٚئع حََٜٔٔ حلهقل 

يًُِقن شٌاًل أخرى يًّقهنٚ تربقيٜ يزظّقن أهنٚ حتَؼ افَٚظدة افالزمٜ حلهقل افقرانثٜ مٚ فق حهؾ افٍراغ، 

وؿد تٌغ أن هٗٓء إن ضٚل ظِٔٓؿ افزمـ وؿقع افذهٚب وافوًػ ؿٌؾ حتَٔؼ ادٖمقل، مع أن مْٓجٓؿ ٓ 

إٌٕٔٚء ذم رءن ـام إٔف فٔس مـ شْـ افتٚريخ وافتقارث، ؾ٘ن هْٚك ؾرق بغ تداول  يِتَل مع افَرآن وشْـ

وظدم  (افًِؿ)إمؿ واحلوٚرات وبغ ادحٚؾيٜ ظذ إؾُٚر وادذاهٛ، ؾىريَتٓؿ وإن حََٝ احلٍٚظ ظذ 

مـ خالل افتداؾع،  ذهٚبف، إٓ أهنٚ فًٔٝ شٌٔاًل ذم حتَٔؼ افتداول، ٕن افتداول بْٚء ؿدري تُقين ٓ يَع إٓ

ٓ ذم حتَٔؼ ورانثٜ إرض وحتَٔؼ افٌْقءات  (افًِؿ)ؾ٘ن صُر ظِّٓؿ ؾٓق ذم جٕٚٛ احلٍٚظ ظذ افَٔؿ و

وافقظقد افَرإٜٓٔ، واإلشالم فٔس أحدمهٚ، بؾ اإلشالم ظْد اهلل هق افديـ وافقرانثٜ ـذفؽ، وهٗٓء ختِقا ذم 

ـ افذي حيَؼ ادقاجٜٓ مع اجلٚهِٜٔن بؾ ؿد شًٔٓؿ فِحٍٚظ ظذ وجقدهؿ افؤًػ اهلش ظـ بًض افدي

ًٚ ظذ مٗشًٚتف  وادًٕٚدة، ٓهنٚ ؿد صٚرت أصاًل فىقل ظٓده  (افًِّٜٔ)ذهٛ بًوٓؿ فًٌف وافٍْر مْف حٍٚط

مًٓٚ، زاظاًم أن هذا افتداؾع يًٍد ظِٔف خىتف وظِّف، وواؿع إمر إٔف ؿد صٚر جزءًا مـ هٔٚـؾ اجلٚهِٜٔ 

 يَدر أن يّتد إٓ ب٘ذهنٚ وشِىٚهنٚ، وهذا فٔس مـ افقرانثٜ ذم رء. ومٖشقرًا ذم داخِٓٚ، ٓ

وٕحـ هْٚ ٓ ٕتُِؿ ظـ أؾًٚل هٗٓء مـ جٜٓ ذظٜٔ ؾٓذا فف مُٚن آخر، فُـ احلديٞ هْٚ ظـ افًْـ    

ل، افَدريٜ ذم افٌْٚء افقارث بحًٛ هذه أيٜ افتل تًِّْٚ أن هٔٚـؾ اجلٚهِٜٔ ادًٚسة مٓام بٌِٝ ؾ٘هنٚ إػ زوا

وأن ظِق افٔٓقد ٓ حمٚفٜ زائؾ ظذ يد افىٚئٍٜ ادْهقرة ادجٚهدة، وأن هذا افزوال ٓ يتحَؼ بقشِٜٔ افىٍرة ـام 

يريد زظامء مذهٛ افسبٜٔ بًٔدًا ظـ افتداؾع، بؾ يتحَؼ بًْـ افتداؾع مـ خالل ؾًؾ افىٚئٍٜ ادْهقرة ذم 

ٕتهٚرات ادتُررة فٔتحَؼ افْك اجلٚمع هلٚ بٚفٌٌِٜ افتٓٔئٜ واإلمتداد افٌٚفٛ مـ خالل حَِٚت صٌرة مـ اإل

ًٚ ٕكًا،  وافتُّغ وإزافٜ اخلهؿ، وهل احلَِٚت ًٍٕٓٚ افتل تقهـ اخلهؿ ذم متُْف افَٚئؿ٧ حَِٚت ئًّٓٚ يقم
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فُْف ظذ صٚـِٜ افْك افذي تَدم وصٍف، أي ٕك افتقهغ واإلوًٚف، وحَِٚت أخرى حتَؼ اإلمتداد 

 ًٚ ًٚ، إػ ـقٕف فتزول افٌربٜ صٔئ ًٚ، وخيرج امر افتداؾع مـ ـقٕف طٚهرة ضٚئٍٜ مْهقرة حتَؼ ٕكًا مقؤً ؾنٔئ

 طٚهرة أمٜ ترث ويتحَؼ هلٚ افقجقد احلوٚري افٌٚفٛ.

شَقط إمؿ واحلوٚرات ٓ يًْل وجقد افٍراغ، بؾ يًْل افقرانثٜ، ؾال تزول طٚهرة أمٜ ؽٚفٌٜ إٓ بهًقد   

ۉ  ﴿أخرى، ٕن هذا مَتٙ شْٜ افداول ۉ  ۅ ۅ  ، وهذا افتداول شَٔع شقاء ـٚن ﴾ۋ 

شَقط إمؿ بٚفتًِٔط، أي بٌٌِٜ ؽرهٚ ظِٔٓٚ، أو بًَقضٓٚ افذايت فدخقل ظقامؾ افقهـ ذم داخِٓٚ، مع أن 

أؽِٛ احلوٚرات ؿد ذهٌٝ بًٌٛ افًقامؾ افداخِٜٔ، فُـ افنجرة افٌُرة اهلرمٜ ظْدمٚ ُتْخر مـ داخِٓٚ 

ٜٔ فٔتحَؼ افًَقط، وأمٜ اإلشالم ذم هذا ٕهنٚ أمٜ وارنثٜ، وهل تهٚرع إمؿ ذم ؾ٘هنٚ حتتٚج إػ ًّٕٜ خٚرج

أوج ؿقهتٚ، ـام حََٝ افْك ظذ ؾٚرس وافروم مع ؿقهتؿ وؽٌِتٓؿ، ؾ٘ن افْك ادقظقد بٚفًٌْٜ هلٚ ٓ يُقن ذم 

 ﴿ـام ؿٚل تًٚػ اشتٌالل شَقط أخر، بؾ إٕام يُقن حتَٔؼ واؿع افْك ادقظقد بٚفٌٌِٜ مع افَِٜ وافوًػ

ڑ ژ  ڈ ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ،هذا فٔتحَؼ ذم افقجقد مًْك اإليامن وأنثره ذم  ﴾ ڌ 

افْك وافقرانثٜ، وفذفؽ ؾًّؾ ادجٚهديـ ذم زمـ اإلشتوًٚف هق مـ مًٚين حتَٔؼ افْك ذم مْع اإلشتئهٚل 

ڎ  ﴿افذي يتحَؼ ذم إمؿ إخرى ظْد ؽٌِتٓٚ، وٕن ذم جٓٚدهؿ حتَٔؼ مًٚين ؿقفف ڎ  ڌ  ڌ 

ڑ  ڈ ژ  ٕن محؾ هذه أيٜ ظذ مًْك واحد وصقرة واحدة خىٖ ذم افتًٍر، وهذه  ﴾ڈ ژ 

افهقرة افقاحدة هل أن يَع إؾْٚء افٍئٜ افُثرة افُٚؾرة ظـ ضريؼ شحؼ اجلٔقش فِجٔقش، وهذه افهقرة 

ظذ وجف افقاحدة وإن ـٕٚٝ مـ مًٚين هذه أيٜ فُْٓٚ فًٔٝ افقحٔدة، بؾ واؿع هذه أيٜ أن افٌٌِٜ تَع 

ومل  ﴾ ٹ ڤ ﴿شْْل٧ أي أن يتحَؼ ٕك بَّدار واؿع ادًرـٜ وجٌراؾٔتٓٚ وشًتٓٚ، ؾٚهلل شّك بدر 

ٻ ﴿يتحَؼ ؾٔٓٚ افًحؼ افُٚمؾ فَريش، وؽزوة احلدئٌٜ شامهٚ اهلل  ومل يدخِقا مُٜ بًد، فُـ هذه  ﴾ ٻ 

بٚفًٍؾ، وـذفؽ ظذ افْتٔجٜ ادٌٚذة إشامء افَرإٜٓٔ افًئّٜ إٕام تٍٓؿ ظذ مًْٔغ٧ مًْك إنثر افذي حتَؼ 

حلجؿ ادًرـٜ ومَٚصدهٚ، ؾَتؾ ـًٛ بـ إذف مًرـٜ ظيّك ٕهنٚ حََٝ ـؾ مَهدهٚ، وـٚن هلٚ أنثر 

 ظئؿ دٚ بًدهٚن وهُذا تَٔؿ ادًٚرك وافْزآت، وظذ وؾؼ هذا تُقن افٌٌِٜ واهلزيّٜ. 
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توًٚف واجٛ ؿدري ـام إٔف واجٛ ذظغ وؿقفْٚ وفذفؽ ؾقجقد افىٚئٍٜ ادْهقرة ادجٚهدة ذم وؿٝ اإلش  

واجٛ ذظل ٓ يًْل إٔف مـ ؾروض افٍُٚيٚت، بؾ هق مـ ؾروض إظٔٚن، فُـ هذه افىٚئٍٜ هل وحدهٚ 

مـ خيرج مـ اإلنثؿ بَٔٚمٓٚ هبذا افقاجٛ، ويٌَك اإلنثؿ ظذ ادَكيـ وادًروغ، ويرتٍع اإلنثؿ بٚإلشتوًٚف 

ک گ  ﴿دظٚء وافْكة هلذه افىٚئٍٜ ؿدر ادًتىٚع ـام ؿٚل تًٚػوؿِٜ احلِٜٔن مع بَٚء واجٛ اف ک 

ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ھ ھ  ہ  ہ  ہ   .﴾ ہ 

ؾقجقد هذه افىٚئٍٜ حيَؼ افقظقد وآيٚت افَرآن ذم زمـ اإلشتوًٚف، وهذا مَهد ؿرإٓغ ـام إٔف يّثؾ صًِٜ   

ّٖٔ حلرـٜ إمٜ ٕحق افقرانث ٜ ظْد شَقط إمؿ افُٚؾرة افٌٚفٌٜ، ومـ تٖمؾ واؿع إمٜ افٔقم افقؿقد واإلضٚر ادٓ

ًٚ، ؾٕ٘ف مٚ فق تؿ شَقط هلذه إمؿ افُٚؾرة ؾ٘ن افقرانثٜ فـ تُقن فًِِّّغ ؿط إٓ ذم إمٚــ  رأى هذا ظٕٔٚ

ٚد حتَؼ افتل ؾٔٓٚ حوقر فِىٚئٍٜ ادْهقرة ادجٚهدة، وهذا هق مًٔٚر افقرانثٜ، ؾال ـثرة افدظٚة، وٓ ـثرة افًٌ

 هذا ادًْك ؿط.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب    ﴿وؿقفف تًٚػ  

أيٜ تدل ظذ أن افًٚظٜ تَقم ظذ أوبٚش ومتقحنغ، إذ مـ مًٚين هذه أيٜ أن ٓ تَقم افًٚظٜ وذم  ﴾ جت

افَرى إرض ـٔٚن جيّع أمٜ مـ إمؿ، بؾ شٔهر افْٚس إػ افتقحش بال مدن وٓ أضر جٚمًٜ، ؾُؾ 

وإمؿ شتِٓؽ أضرهٚ ويهر افْٚس إػ تقحش ؽٚفٛ ٓ حيتُؿ افْٚس ؾٔف إٓ إػ هقى افٍرد وصٓقاتف، وؿد 

ظِؿ أن ٓشٚظٜ تَقم وفٔس ؾٔٓٚ مًِؿ مقحد هلل تًٚػ، بؾ ٓ يُقن ؾٔٓٚ إٓ ذار اخلِؼ، وؽٔٚب اإلشالم 

د إٕام خِؼ فٔتحَؼ ؾٔف مَٚصد اهلل ذم يًْل ؽٔٚب افتداول، وؽٔٚب مًٚين افَرآن ـام تَدم ذـره، وافقجق

افتداؾع، وآيٚت اهلل ذم أنثر اإليامن، وإتٓٚء ادَٚصد مٗذن بٚفزوال، وهٚ إٔٝ ترى أن احلديٞ افٌْقي يتحدث 

،وافَرآن  (تَقم افًٚظٜ وفٔس ظذ إرض رجؾ يَقل اهلل )ظـ ذهٚب ـِّٜ اهلل مـ أؾقاه اخلِؼ وذفؽ ذم ؿقفف

إمؿ وافَرى، ؾدل هذا ظذ أن افقجقد افذي حيَؼ مَٚصد اخلِؼ ٓ يُقن بقجقد  ذم هذه أيٜ يتحدث ظـ

ادًِؿ افقاحد ادٍُْئ ظذ ًٍٕف، بؾ ٓبد مـ وجقد ادًِؿ افذي يًًك فتحَٔؼ إمٜ ادًِّٜ، ؾقجقد 
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حئ  ﴿افىٚئٍٜ ادْهقرة مَهد مـ مَٚصد اهلل ذم اخلِؼ، ؾٓؿ مـ مقإع اإلهالك ـام ؿٚل تًٚػ جئ  ی 

جب حبمئ  يئ   ، ومل يَؾ صٚحلقن. ﴾ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ﴿ؿقفف تًٚػ  

 ﴾ ٿ ٹ ٹ

ـٕٚٝ أيٜ افًٚبَٜ وهل ٕٚزفٜ ذم مُٜ مٗذٕٜ بذهٚب تِؽ افَريٜ، أي شِىٚن أهِٓٚ افُٚؾر، وؿد ظِّٝ أن   

يَٚرب نثامٕٜٔ أظقام مـ اجلٓٚد هذا افًِىٚن ؿد ذهٛ مـ رحِٜ اجلٓٚد افٌْقيٜ ودهٚ، وهل رحِٜ امتدت مٚ 

ڤ  ﴿حتك ـٚن افٍتح إظيؿ، وفذفؽ دٚ ؿٚل اهلل فرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم شقرة افَتٚل ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ـٚن إهالك هذه افَري٧ٜ أي شِىٚن أهِٓٚ إٕام ـٚن  ﴾ڤ 

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿بٚفَتٚل واجلٓٚد ٓ بٌر ذفؽ، وذم هذه أيٜ

دفٔؾ ظذ تٌر شْـ اإلهالك واإلشتئهٚل، ؾ٘ن أيٚت  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

افًيّك ـْٚؿٜ صٚفح ظِٔف افًالم فَقمف نثّقد ـٕٚٝ إلؿٚمٜ احلجٜ مـ أجؾ اإلشتئهٚل افُع، مع بٔٚن ظدم 

وائؾ بٚفٍْٚء إتٍٚع افُٚؾريـ هبٚ، بؾ ـٍروا وـذبقا، وـٚن ذم تٌر افقشِٜٔ تٌٔرًا ذم ضريَٜ اإلزافٜ، ؾٕٚ

واإلشتئهٚل ظـ ضريؼ افًذاب افُقين افَٚهر، ومع أخريـ ظـ ضريؼ آخر، دل واؿًف إٔف اجلٓٚد ذم شٌٔؾ 

 اهلل تًٚػ.

﮲  ﴿ويؼح هذا بقوقح آيٚت شقرة افهٚؾٚت وهل شقرة مُٜٔ ذم ؿقفف تًٚػ   ۓ  ۓ  ے  ے 

﮷   ﮳ ﮵ ﮶  ﮼   ﮴  ﮻  ﮺  ﮹  ﯁   ﮸  ﯀  ﮿  ﮾     ﮽          

   وئ ؾ٘ذا     وئ  ەئ  ەئ  ؾٓذه أيٚت إن ؿرأت دون واؿع افًذاب افذي  ﴾ ائ 

حؾ بَريش وأمثٚهلٚ مـ افَرى محِٝ ظذ ظذاب اإلشتئهٚل افذي حؾ ذم إمؿ افًٚبَٜ، وـٚن ذم هذا 

اإلشتئهٚل افذي حتَؼ فًٌٚده ادرشِغ، فُـ وؿد ظِّْٚ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕٚدى وهق يدخؾ 

تٌغ أن افًذاب افذي ـٚن يْزل ذم إمؿ افًٚبَٜ ؿد  ((بًٚحٜ ؿقم ؾًٚء صٌٚح ادْذريـإٕٚ إذا ٕزفْٚ  ))خٔز
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اشتٌدل بًذاب ادٗمْغ هلؿ ظـ ضريؼ اجلٓٚد، وفذفؽ آؿٚم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ًٍٕف ذم هذا 

 .﴾   ﴿احلديٞ مَٚم افًذاب ذم ؿقفف تًٚػ

بف ؿريش مـ هالك شِىٚهنؿ أو إذهٚبف بٚفًذاب ؾِـ يُقن ظذ وؾؼ ؾحغ تٍَف هذا يتٌغ فؽ أن مٚ أخز اهلل   

مٚ وؿع مـ افًذاب افقاؿع ذم إمؿ اخلٚفٜٔ ـًٚد ونثّقد وؿقم فقط وأهؾ مديـ، بؾ هق ظذاب آخر، بدٓفٜ أن 

 اهلل فـ يًىٔٓؿ آيٚت ـزى يتحَؼ ذم تُذيٌٓٚ اإلشتئهٚل افتٚم.

شٔتحَؼ ذم إذهٚب شِىٚن ؿريش، وهذا افَدر شُٔقن بٚجلٓٚد ـام تٌغ ؾٓذه أيٜ إذًا اخٌٚر أن ؿدرًا جديدًا   

مـ واؿع احلٚل، وهق افَدر افذي شتَقم بف هذه إمٜ بًده ذم ورانثٜ إرض وإذهٚب شِىٚن إمؿ افُٚؾرة، 

ؾ٘ن ظَِٝ هذا ظِّٝ أن هذه أيٜ حتور فًْٜ ؿٚدمٜ ذم جريٚن ؿٚظدة اإلشتٌدال وافقرانثٜ، وشرورة 

خ بًد ذفؽ تثٌٝ أن افَرى افُٚؾرة دٚ شِط اهلل ظِٔٓٚ افهحٚبٜ وورانثٓؿ ذم اجلٓٚد ؿد حتَؼ ؾٔٓٚ ؿقفف افتٚري

إٕٚ إذا ٕزفْٚ بًٚحٜ ؿقم  ))، وهق مـ شْـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف﴾ ىئ يئ جب ﴿تًٚػ

 ي يّحل اهلل بف افٍُر.،وهق حتَٔؼ ٓشؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ادٚحل٧ أي افذ ((ؾًٚء صٌٚح ادْذريـ

إذًا فٔس هْٚك مـ آيٚت ـقٕٜٔ ظذ ؽر وؾؼ افًْـ، وفٔس هْٚك إهالك ظـ ضريؼ اإلشتئهٚل، بؾ هل شْـ   

ًٚ ويٌٌِْٚ يقمًٚ  ):ادداؾًٜ افتل وصٍٓٚ ابق شٍٔٚن هلرؿؾ ًٚ ٕن))وـام ؿٚفقا:  (ٌٌِٕف يقم ًٚ ًٕٚء ويقم وهذا  ((يقم

 افًٚؿٌٜ فِّتَغ. هق ؿٚظدة ادداوفٜ وافتٌديؾ وفُـ 

ؾٓل آيٜ متثؾ مًرة افدظقة إذ تتحَؼ ب٘رادة ادٗمْغ، وتًر ظذ وؾؼ ؿقاظد شْـ ادداؾًٜ، وهل ٕهؾ هذه   

افٌربٜ افثٕٜٚٔ مرصدة هلؿ إػ هذا افىريؼ دون شقاه، مًروغ ظـ آراء افرجٚل وتهقراهتؿ اجلامفٜٔ ذم أؾؼ إفٍٚظ 

 واخلٔٚٓت.

،وذم  (يَيض وٓ يَٙ ظِٔف)ـ ادًِقم أن اهلل ظز وجؾ ٓ مًَٛ حلُّف، وإٔف شٌحٕٚفم ﴾ٻ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

هذا افٍِظ افَرآين مٚ يدل أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ُمْع شٌحٕٚف وتًٚل مـ إرشٚل أيٚت افُقٕٜٔ افَٚهرة، وهذا ادْع 

 ادْع هْٚ؟شٌٌف ـام بغ تُذيٛ افْٚس هلٚ ممٚ يًجؾ هلؿ افًذاب واإلشتئهٚل، ؾام مًْك 
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ؿ اإلهلٜٔ تتداؾع وذفؽ مٖخقذ مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم احلديٞ افَدد   َُ مٚ  ))ابتداًء ٓبّد أن تًِؿ أن احِل

وؿد ُظِؿ أن افسدد هْٚ مًْٚه  ((ترددت ظـ رء إٔٚ ؾٚظِف ترددي ظـ ٍٕس ادٗمـ، يُره ادقت وإٔٚ أـره مًٚءتف

افُقين وبغ حٌف شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾٓق ؿد ؿٙ أن متقت ـؾ افٍْقس، وهق تداؾع احلُؿ ؾٓل تداؾع بغ ؿوٚئف 

حيٛ أن ٓ يًٚء افًٌد ادٗمـ، ؾٓام إرادتٚن ذم ٍٕس افرب شٌحٕٚف وتًٚػ، فٔس مْنٗهٚ ظدم افًِؿ ـام تقحل ـِّٜ 

ن اهلل شٌحٕٚف افًِٔؿ، ابتداًء، ذفؽ ٕن افسدد إٕام مْنٗه ظدم افًِؿ وجٓؾ افًٚؿٌٜ، وهذا ؽر مراد هْٚ ٕ (افسدد)

ومـ ظِّف ظِؿ افٌٔٛ جؾ ذم ظاله، ؾٚفسدد إذًا هق تْٚزع اإلرادتٚن بغ مٚ حيٛ وبغ مٚ ؿٙ، وهذا هْٚ ظذ هذا 

ًٚ أن  اإلجراء، ؾ٘ن اهلل ـٕٚٝ إرادتف ؾٔام مٙ مـ إمؿ أن يرشؾ أيٚت، ؾِام جرت هذه اإلرادة وتٌغ فِخؼ مجًٔ

ؾَط ٓ فسإهتداء فِحؼ افذي جِٓقه، ؾِام بٚن هذا فألٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ؾِؿ يًقدوا  ضٌِٓؿ أيٚت ـٚن فِتًْٝ

إػ ضٌِف، وبٚن هذا فِّٗمْغ ؾِؿ يًقدوا إػ شٗال إٌٔٔٚهؿ فًؾ أؿقامٓؿ تٗمـ، تٌرت هذه افًْٜ، ؾُٚن حتَٔؼ 

ًٚ مـ وؿقع إرادة اهلل بحدونثف، ؾٓل تْٚزع إرادة مع حُّٜ، إذا و ؿًٝ احلُّٜ امتًْٝ اإلرادة، ودٚ مل مراد اهلل مًٕٚ

ًٚ  (مًْٚه)تُـ احلُّٜ ـٕٚٝ اإلرادة، ؾٓذا هق مًْك ؿقفف  ،أي امتْٚع اإلرادة بتحَؼ احلُّٜ، وهذا فٔس أمرًا خٚرج

ظـ اهلل مـ خَِف يًّْف، بؾ مهٚ ذم ٍٕس افرب جؾ ذم ظاله، ذفؽ بٖن ادْع ادذمقم هق مٚ ـٚن بًٌٛ افوًػ أو 

وهذا فٔس هْٚ ذم ادًْك ؿط، وهذه أيٜ دفٔؾ ظذ احلُّٜ وافتًِٔؾ ذم أؾًٚل اهلل شٌحٕٚف ؿدرة آخر ظِٔف، 

وتؼيًف، وأن احلُّٜ هل افٌٚفٌٜ إن تْٚزظٝ ذم ٍٕس افرب مع ؽرهٚ، ؾقؿقع افَدر بّقت افقيل ادٗمـ هق 

ري ظذ إمؿ بًد مقشك احلُّٜ، ؾٌٌِٝ حٌف شٌحٕٚف أن يًٚء حٌٌٔٓـ وهل هْٚ مًْٝ إرادتف افًٚبَٜ مـ أن جي

 ظِٔف افًالم.

ـّ هذا تًِٔؿ فًِِّّغ بًيّٜ اهلل جؾ ذم ظاله،    هذا مع افتٌْٔف أن افسدد وادْع إٕام مهٚ مـ ظِؿ اهلل وإحٚضتف، وفُ

 وأن اهلل ظز وجؾ ذو احلُّٜ افٌٚفٌٜ ؾٔام يَدر يَدر ويؼع.

ع ذم إيامن ادؼـغ ادًرؤْـ ؾِؿ اشتجٚب هلؿ أمٚ وؿد ظِؿ اهلل أن أيٚت فـ تٍْ -فُـ فق شٖل شٚئؾ:  

ًٚ إلظذارهؿ وإؿٚمٜ  -وأظىٚهؿ إيٚهٚ؟ ؾٚجلقاب: إن اهلل حيٛ افًذر، ؾٍل إظىٚئٓؿ أيٚت افتل شٖفقهٚ ؿىً

ڈ  ﴿فِحجٜ ظِٔٓؿ، وذفؽ ـَقفف تًٚػ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ؾِام ؿىًٝ إظذار، وبٚن  ﴾ڇ 

 هلل هلؿ.فِخِؼ أن هذه أشئِٜ ادتًْتغ مل يًتجٛ ا
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وبَٔٝ مًٖفٜ: هؾ هلذا مثٔؾ ذم تٌر ؾًؾ افرب وذظف بًد أن متٝ احلُّٜ مْف؟ ؾٚجلقاب: ًٕؿ، ومـ ؿرأ   

حديٞ اإلهاء وادًراج وـٔػ ذظٝ افهالة ابتداًء، وأهنٚ مخًقن صالة، نثؿ مٚ زال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

ظِؿ أن هذا ظذ وؾؼ هذا ادًْك، ومْف  ((َقل فديهـ مخس وٓ يٌدل اف ))وشِؿ يراجع اهلل حتك ؿٚل شٌحٕٚف

حديٞ آخر أهؾ اجلْٜ دخقًٓ، ؾ٘ن هذا افًٌد ٓ يزال يراجع ربف ذم شٗافف حتك يدخؾ اجلْٜ، مع ظِؿ اهلل أن هذه 

ٓ  ))افًقاؿٛ هل افُٚئْٜ، فُْف جيرهيٚ ظذ هذا إمر فتحَٔؼ مًٚين وحُؿ، ومـ ذفؽ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

،ؾّراجًٜ اهلل تًٚػ ظذ مًْك افًٗال وافتذفؾ حتَؼ مراد افًٌد ذم سف مٚ ؿدره اهلل، مع  ((فَوٚء إٓ افدظٚءيرد ا

أن افدظٚء مـ افَدر، فُـ افقجقد ؿٚئؿ ظذ مْٚزظٜ افَدر فَِدر ـام ؿٚل افٍٚروق ريض اهلل ظْف: ٍٕر مـ ؿدر اهلل إػ 

 .((احلؼ بٚحلؼ فِحؼٕٚزظٝ أؿدار )) -ؿدر اهلل، وـام ؿٚل اجلٔالين:

﯁  ﴿أي بْٜٔ، وذفؽ ـَقفف ذم هذه افًقرة ظذ فًٚن مقشك فٍرظقن ﴾ٺ  ﴿وؿقفف تًٚػ   ﯀  ﮿  ﮾  ﮽ 

 ،وهل دفٔؾ ظذ أن احلؼ بغ فُِٚؾريـ وفُْٓؿ جيحدوٕف اشتٌُٚرًا وإبًٚء. ﴾      

ڄ  ﴿أي ـٍروا، وهذا مـ تًّٜٔ افٍُر بٚفيِؿ ـام ؿٚل تًٚػ ﴾ٺ ٺ  ﴿وؿقفف تًٚػ   ڄ  ڄ   ﴾ڦ 

ڻ ڻ  ﴿وـَقفف تًٚػ ،وطِّٓؿ هْٚ هق ؿتِٓؿ إيٚهٚ، وؿتؾ ٕٚؿٜ طِاًم ٓ يُقن ـٍرًا، بؾ هق  ﴾ں 

مًهٜٔ، فُـ دٚ ـٕٚٝ هذه افْٚؿٜ ظذ مًْك آخر وذفؽ ذم ـقهنٚ آيٜ ـٚن ؿتِٓٚ ـٍرًا، ٕن ؿتِٓٚ هق رد ٕمر اهلل تًٚػ 

ًٚ فرشِف، وهذا يٌغ فؽ أن هْٚك أؾًًٚٓ  ٓ حتّؾ حُاًم واحدًا، بؾ هلٚ أحُٚم متًددة فتًدد افدٓٓت، ؾًٛ وتُذيٌ

،فُـ شٛ افهحٚبٜ  ((شٌٚب ادًِؿ ؾًقق))رجؾ مـ ادًِّغ ٓ يُقن ـٍرًا بؾ ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ًٛ ـٍر، ٕن هذا افًٛ دفٔؾ ظذ مًْك افٍُر، وهق أن ادتٖخر ٓ يًٛ صحٚيب إٓ دًْك إيامين ذم افهحٚيب، ؾ

افهحٚيب شٛ هلذا ادًْك وهق ـٍر وهذه افَٚظدة إٕام تًّؾ ذم إمقر ادحتِّٜ فًِّٚين، أمٚ مٚ شامه اهلل ـٍرًا ؾٓق 

ٹ  ﴿ـٍر بذاتف ٓ فُقٕف دفٔاًل ظذ افٍُر، ؾَد ؿٚل اهلل ظـ أؿقام ٿ  ٿ  ؾٓل بذاهتٚ ـٍر ٓ دفٔالً  ﴾ٿ 

ًٚ واحدًا، ؾًٔتخدم أمثٚل أحدمهٚ فٍْل أخر، وهق ظِٔف، ومٚ يٗشػ فف أن بًوٓؿ ٓ يٍرق بْٔٓام وجيًِٓام  صٔئ

 إحراف ظـ افَرآن وافًْٜ يٗدي إػ ضرذم افٌٚضؾ٧ أي إػ اؾراط وتٍريط.
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فَد ضِٛ افْٚس أيٚت دٓفٜ ظذ صدق افرشقل، نثؿ دٚ جٚءهتؿ مل  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ُقن، ؾٚٔيٚت إذًا ذم حََٔتٓٚ فًٔٝ زيٚدة برهٚن ظذ افهدق، يزدادوا إٓ ـٍرًا، وهذا ذم ظِؿ اهلل افًٚبؼ إٔف شٔ

ٕن افزهٚن ؿد وؿع ابتداًء بٚحلؼ افذي جٚء بف افرشقل، وفق ـٕٚٝ أيٚت هل برهٚن ودفٔؾ افهدق ٕرشِٓٚ اهلل 

ًٚ مـ افًَٚب، ٕن افٍُر هبٚ مٗذن  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ومل يًّْٓٚ بَقفف ،إٕام أيٚت ترشؾ ختقيٍ

واإلهالك، وهذا هق افذي ؿٚفف اهلل تًٚػ فًًٔك ظِٔف افًالم دٚ ضِٛ مْف ادٚئدة افتل ضٌِٓٚ  بٚإلشتئهٚل

ًٚ ٓ أظذبف أحدًا مـ افًٚدغ ﴿احلقاريقن، إذ ؿٚل اهلل تًٚػ وفذفؽ ـٚن مـ  ﴾ؾّـ يٍُر بًد مُْؿ ؾ٘ين أظذبف ظذاب

 ))ٔيٚت ـٚخلًقف وافًُقف، وذم احلديٞشْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افٍزع إػ افهالة حغ وؿقع بًض ا

ومثؾ هذا ادًْك ظْد ادرور ظذ ؿرى  ((ؾٚؾزظقا إػ ذـره ودظٚئف واشتٌٍٚره -أي افًُقف–ؾ٘ذا رأيتؿ ذفؽ 

إذا مررتؿ بديٚر افذيـ طِّقا  ))افيٚدغ، ؾ٘هنٚ آيٚت تذـر ادرء بًذاب اهلل ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وؿد ذـر ذم ، بٖرض ؿد أهُِٝ هبٚ أمٜ مـ إمؿ ؾٖؽذوا افًر(( إذا مررتؿ ))وذم حديٞ: ((ـغإًٍٔٓؿ ؾّروا بٚ

ؽر هذا ادقضـ آن أيٚت ظذ هذا ادًْك ٓ تتقؿػ، ـام ذـر أن زظؿ ادِحديـ أن زمـ ادًجزات ؿد وػ هق ظذ 

 يُـ يَع ظذ وجف شْْل، إٕام ـٚن يَع ظذ مًْك إتٓٚء افؼيًٜ، ٕهنؿ يزظّقن أن افْك افذي ـٚن يَع فألٌٕٔٚء مل

وجف ادًجزة، وحٔٞ إتٓٝ ادًجزة يًْل اشتحٚفٜ ٕك ادٗمْغ مع ؿِتٓؿ ود افُٚؾريـ وشِىٚهنؿ، وهذا افَقل 

افُٚؾر مرـٛ ظذ مَدمٜ بٚضِٜ جٚهِٜ، ؾ٘ن افْك افذي ـٚن يتحَؼ فألٌٕٔٚء ذم جٓٚدهؿ إٕام ـٚن يَع ظذ وجف 

ۓ  ﴿قا يٌٌِقن ويٌٌِقن ـام ؿٚل هرؿؾ ٕيب شٍٔٚن، وأصدق مْف ؿقفف تًٚػشْْل، وفذفؽ ـٕٚ ے  ے  ھ 

﮾ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ،وؿد وؿع هذا فرشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف  ﴾ ۓ 

 وشِؿ ذم أحد، ؾٚٔيٚت بْك ادٗمْغ مل تتقؿػ بؾ هل بٚؿٜٔ حٔٞ بَل اإليامن واجلٓٚد.

ة ذم ؿقهلؿ هذا ٓ حٚجٜ فًٌىف هْٚ، فُـ افًجٛ أن ئٖس أهؾ اإلشالم وهلٗٓء افزٕٚدؿٜ وادِحدون مَٚصد ظد  

مـ ٕك اهلل هلؿ، ؾِّٔٔقا إػ مداهْٜ ادؼـغ، ومتقت وظقد افَرآن ذم ٍٕقشٓؿ، ويهٌح ـؾ مهٓؿ أن يٌَؾ هبؿ 

جٚهدة حغ منٚرـغ فِجٚهِٜٔ ذم شِىٚهنٚ، وتْىِؼ أفًْتٓؿ اشتٓزاًء بٚفوًٍٚء وافَِٜ مـ افىٚئٍٜ ادْهقرة اد

 يْىَِقن مٗشًغ ٕمٜ اإلشالم وشِىٚهنٚ افذي وظد اهلل ظٌٚده بتحََٔف.
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ًٚ بذفؽ،    وهذا مثٚل حلٚل تُذيٛ افْٚس بٚٔيٚت، ؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ أهى بؽ يٚ حمّد، وؿد أخزت ؿرين

ًٚ، ووصٍٝ هلؿ بًض وؿٚم  افدفٔؾ ظذ صدؿؽ ذم مٚ أخزهتؿ بف، حٔٞ وصٍٝ هلؿ بٔٝ ادَدس ـام ظِّقه متٚم

افقؿٚئع افتل تٌغ هلؿ صدؿٓٚ، نثؿ هٚ هؿ ـذبقك، وهذه افرؤيٚ ـٕٚٝ ؾتْٜ فِْٚس، ٕن افٍتْٜ هل افتٍريؼ، ؾَٔٚل دـ 

َٚل فٍرز افذهٛ ظـ افنقائٛ ؾتْٜ، وهُذا ؾٚفٍتْٜ ؾرق بغ انثْغ ؾتْٓؿ، ويَٚل دـ ؾرق بغ ادرء واحلؼ ؾتْٜ، وي

هل افتٍريؼ، وهُذا ـٚن مـ صٖن اإلهاء ومٚ رأيٝ ؾٔف ؾتْٜ فِْٚس، حٔٞ اؾسق افْٚس ؾٔٓؿ إػ مٗمـ مهدق 

 وـٚؾر مُذب.

ؿقم  وـام ـٚن صٖن اإلهاء ـٚن صٖن افنجرة ادًِقٕٜ افتل رأيتٓٚ وأخزت افْٚس هبٚ، إذ وؿع هبٚ افتٍريؼ، ؾآمـ  

 وـٍر واشتٓزأ آخرون.

ؾٓذه افقؿٚئع دفٔؾ ظذ أن اهلل حمٔط بٚفْٚس، يًِّٓؿ ويًِؿ حٚهلؿ ومتٌَِٓؿ، ومٚ شٔهرون إفٔف مـ اإليامن   

 وافتُذيٛ.

ًٚ، ؾَد تٌغ أن هذا افتخقيػ هبذه أيٚت مل يزد هٗٓء افَقم مـ    أمٚ مٚ تَدم مـ اهلل ٓ يرشؾ بٚٔيٚت إٓ ختقيٍ

 ٓ ـٍرًا ؾقق ـٍرهؿ، واشتٓزاًء ؾقق جحقدهؿ.افُٚؾريـ إ

وذم هذه أيٜ ذـر فسإهاء، وـذفؽ ٕمر مـ أمقر ادًراج إػ افًامء، وهق رؤيٜ صجرة افزؿقم، وؿد ذـر ؿىًٜ     

 مـ أمقر ادًراج ذم شقرة افْجؿ.

بٚدًِقٕٜ ظذ هل صجرة افًذاب افتل شٖٔـؾ مْٓٚ أهؾ افْٚر ظْد دخقهلٚ، وتًّٔتٓٚ  ﴾ ڃ چ ﴿وؿقفف   

مًْك أن مٚ ؾٔٓٚ هق افًذاب، وأن آـِٓٚ هق ادىرود مـ رمحٜ اهلل تًٚػ، ٓ أن هلٚ إرادة اختٔٚر بغ أمريـ ؾٚختٚرت 

مقجٛ افًِـ وهق ادًهٜٔ، وؿد جٚء ذم احلديٞ افهحٔح أن افْٚر ؿد صُٝ مـ ٕقع شُٚهنٚ ؾَٚل رشقل اهلل صذ 
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ؾَٚل افْٚر: ذم اجلٌٚرون وادتُزون، وؿٚل اجلْٜ: ذم وًٍٚء افْٚس  احتجٝ اجلْٜ وافْٚر)) اهلل ظِٔف وشِؿ

ومًٚـْٔٓؿ ؾَٙ اهلل بْٔٓام، إٕؽ اجلْٜ رمحتل أرحؿ بؽ مـ أصٚء وإٕؽ افْٚر أظذب بؽ مـ أصٚء، وفُُِٔام ظّع 

 .((مِٗمهٚ

وهذا فتذـٌٔٓؿ بتخقيػ افَرآن، وؿد ـٚن تُذيٌٓؿ ظذ  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ْك اإلشتٓزاء بٚفًذاب، وهذا هق واؿع افزٕٚدؿٜ افٔقم، ؾ٘هنؿ يْنٗون افىرائػ ومٚ يوحؽ افْٚس ظذ افْٚر مً

حتك يًَط أنثر افقظٔد مـ ؿِقب افْٚس، ؾًٔتْٓٔقا بٚدًٚيص، وهذا اإلشتٓزاء ـٍر بٚهلل تًٚػ، وفق ـٚن اهلل ذم 

ف افْٚس مـ ظذاب اهلل، ؾ٘ن أحدهؿ فردمػ ؿِقب هٗٓء ظذ مًْك احلُٚم مـ افًِىٚن وافَدرة فُٕٚقا أخق

ًٚ إن خّقف بٚفًِىٚن أو احلٚـؿ أو زبٕٚٔتف، فُـ اهلل جؾ ذم ظاله هٚن ذم ؿِقب هٗٓء افَقم ؾٚشتحَقا  ًٚ وخقؾ هًِ

 افًذاب.

 

گ گ گ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ؿقفف تًٚػ  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

﮺ ے    ھ ھ ھ ھ ﮹  ﮸  ﮶﮷   ﮵  ﮴  ﮳   ے ۓ ۓ﮲ 

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾   ﴾           ﮻ ﮼﮽ 

دٚ ذـر اهلل أمر افْٚس مع افتخقيػ، وجِٓٓؿ وؾًٚد اختٔٚرهؿ، جٚء شٌحٕٚف فذـر واؿع هذا اإلختٔٚر، وإٔف اّتٌٚع   

واإلبٚء، وؿهٜ  فِنٔىٚن افذي شٌؼ بٔٚن ظداوتف فسإًٕٚن، وأن هذا اإلختٔٚر هق ظذ وؾؼ اختٔٚر ابِٔس ذم افُز

حدوث افًداء ذم افًامء بغ اإلًٕٚن وافنٔىٚن، ـام ؿهٜ ـٍر افنٔىٚن حتتٚجٚن إػ ذح مًتَؾ، ؾ٘ن ؾٔٓٚ مـ 

افٍقائد افًيٚم افتل حيتٚجٓٚ اإلًٕٚن ذم وجقده واختٔٚراتف، وٕمهٔتٓٚ ؾَد تًدد ذـرهٚ ذم افَرآن مرارًا، وذم ـؾ 

خر، بؾ إن هذا افذي جرى ذم افًامء فرشؿ شرة افقجقد اإلًٕٚين ـِف، مقضـ مـ افٍقائد مٚ فٔس ذم ادقضـ أ

ـام يرشؿ مداخؾ افنٔىٚن وأشٚفٌٔف، ومداخؾ افوًػ اإلًٕٚين، وحجٟ افٍْقس اإلًٕٕٜٚٔ ذم اتٌٚع اهلقى 
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دًٚين خٚصٜ وافنٔىٚن، ؾآيٚت هذا احلديٞ جديرة بٚفًْٚيٜ واشتٌْٚط ادًٚين مْٓٚ، ـام أن شٔٚؿٓٚ ذم أيٚت إٕام هق 

 هبذا افًٔٚق ممٚ جيًؾ ذم جمّؾ افَهٜ ؾقائد ؽر افٍقائد افتل جئْٓٚ افَٚرئ ٕفٍٚظ افَهٜ.

  -ؾٍل هذه أيٚت مـ شقرة اإلهاء يٌغ اهلل تًٚػ:  

،وهذا إٕام وؿع بًد أن بغ اهلل فِّالئُٜ مٚ جِٓقه مـ حُّٜ خِؼ  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ -

 هذا، ؾًِؿ ادالئُٜ أن هذا اإلًٕٚن هق وظٚء افًِؿ، ـام ظِّتْٚ أيٚت آدم، ؾًِّف إشامء نثؿ امتحْٓؿ ذم

هْٚك أن وظٚء افًِؿ إٕام هل إشامء، نثؿ تٌغ أن افًٍٚد وادًهٜٔ إٕام يًَٚن بًٌٛ ختِػ افًِؿ ظـ 

 ضريػ إحراف إشامء.

ْك افًٌٚدة ٓ يُقن إٓ وهذا افًجقد هق شجقد اإلحسام وافتَدير، ٓ شجقد افًٌٚدة، ٕن افًجقد ظذ مً

هلل، وهذا يدل ظذ أن افًجقد أمر حمتّؾ، وفذفؽ ـٚن ذم إمؿ افًٚبَٜ ـام ؿٚل اهلل ظـ يقشػ وأبقيف ظِٔٓؿ 

ک  ﴿افًالم ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ،نثؿ ًٕخ ذم هذه إمٜ، ؾال جيقز افًجقد ذم ذع افٌْل  ﴾ژ 

فق ـْٝ آمرًا أحدًا أن يًجد ٕحد ٕمرت ادرأة  ))حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ هلل فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

،بؾ ؿد هنل ظـ شجقد افًٌٚدة هلل إن واؾؼ ذم صقرتف شجقد ادؼـغ فْٓٔف ظـ افهالة  ((أن تًجد فزوجٓٚ

ظْد ضِقع افنّس وظْد ؽروهبٚ، ٕن هذا وؿٝ شجقد ادؼـغ هلٚ، وٕهنٚ تىِع وتٌرب ذم ؿرين صٔىٚن، 

ًٚ وتَديرًا ؾَد ظل، ومـ شجد فٌر اهلل ظٌٚدة ؾَد أذك، ذفؽ ٕن افًجقد ؾّـ شجد فٌر اهلل احسا م

 حمتّؾ فألمريـ، وظدم ؾٓؿ هذا أوؿع بًض ادٍنيـ وافؼح ذم وٌط ـثر. 

ًٚ دون شٗال    فُـ ممٚ جيدر افتٌْٔف ظِٔف أن هْٚك مـ صقر افًجقد مٚ ٓ تَع إٓ ظذ مًْك افًٌٚدة ؾتُقن ذـ

ؾ٘ن افًجقد فألصْٚم وإونثٚن فٔس هلٚ إٓ مًْك افتًٌد، وـؾ تٖويؾ هلذا ادًْك هق تٖويؾ ؾٚظِٓٚ ظـ ؿهده، 

بٚدحٚل فًدم وجقده، ؾّْذا افذي يًجد فهْؿ أو ونثـ ويَهد جمرد اإلحسام وافتَدير؟! ومثِف افًجقد 

ًٚ، و ًٚ متَٔ ًٚ، أو خٚئٍ ًٚ مًتٌٔث هذا شجقد افًٌٚدة، ؾال يَٚل فَِز، ؾ٘ن صقرتف ادوىردة أن يًجد ادرء هلٚ ضٚفٌ

هْٚ: شِقه ظـ ؿهده، ـام أن افداخِغ ظذ ادِقك افيِّٜ إن دخِقا ظِٔٓؿ أمروا بٚفًجقد ؾًٔجدون، ؾٓذا 
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شجقد افتحٜٔ وافتًئؿ ٓ ؽر، ؾَٔٚل فف مًهٜٔ إٓ أن يُره، وٓ يًٖل: أؿهدت افًٌٚدة أم ٓ، فًدم وجقد 

 اإلحتامل.

فؼاح أن جًِقا هذا افًجقد ظذ مًْك اختٚذ آدم ؿٌِٜ، ـام يًجد ادًِؿ هلل ومـ خىٖ بًض ادٍنيـ وا  

ًٚ فًٌُِٜ، وذفؽ فيْٓؿ أن افًجقد ٓ يُقن إٓ ظذ مًْك افًٌٚدة، وهل ٓ دمقز إٓ هلل، وظٌٚدة ؽر  متقجٓ

 ))ومل يَؾ شٌحٕٚف اهلل تًٚػ ٓ جيقز افَقل ؾٔٓٚ بٚفًْخ، وهذا خىٖ، ؾ٘ن أيٜ تدل أهنؿ أمروا بٚفًجقد ٔدم،

ک ک  ﴿فُٔقن ادَهقد جٜٓ، نثّؿ فق صح هْٚ دٚ امتْع ابِٔس مـ افًجقد إػ جٓتف، ودٚ ؿٚل:  ((إػ آدم

 .﴾ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿أو ؿقفف ﴾ ک ک

ہ ﴿وهق مـ اجلـ ـام ذم شقرة افُٓػ ﴾ ژ ڑ ﴿وؿقفف تًٚػ - ۀ  ۀ  ڻ  ،وؿقل بًض  ﴾ ڻ 

ظذ اخلٍٚء، ٕن حرف اجلٔؿ إن ـٚن مع افْقن  ﴾ ہ ﴿مًْك ـِّٜ أهؾ افًِؿ إٔف مـ ادالئُٜ، ومحؾ

ـّ افِٔؾ، وَجْٚن، وِجْٚن، وَجّْٜ، وؽر ذفؽ، أؿقل: هذا ؽِط، ٕن ابِٔس ؿٚل  دل ظذ اخلٍٚء ـٚجلـ، وج

ٺ  ﴿ظـ ًٍٕف ٺ  وادالئُٜ ؿد خَِقا مـ ٕقر، وافذيـ خَِقا مـ ٕٚر إٕام هؿ اجلـ فَقفف   ﴾ڀ 

ۈ ﴿تًٚػ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ہ  ﴿، ومـ ؿرآ شقرة احلجر مـ ؿقفف تًٚػ﴾ ٴۇ ۇ  ۀ  ۀ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ومٚ بًدهٚ ظِؿ أن تَدمٜ ذـر خِؼ اجلـ واإلٕس نثؿ ذـر خز اشتٌُٚر ابِٔس  ﴾ہ 

 ظـ افًجقد، ظِؿ أن ابِٔس مـ اجلـ افذيـ خَِقا مـ ٕٚر.

فِّالئُٜ؟  ـٔػ تقجف اخلىٚب إػ إبِٔس وهق مـ اجلـ مع أن أيٚت تَقل إٕف تقجف -فُـ ؿد يَٚل:

ًٚ فألدٕك وهؿ  ًٚ خىٚب وهذا ؿد ؿٔؾ ذم بٕٔٚف أؿقال، وأؿرهبٚ هق أن اخلىٚب فألظذ وهؿ ادالئُٜ ـٚن متوّْ

 اجلـ، واهلل أظِؿ.

وهذا هق شٌٛ رؾض ابِٔس، ؾٕ٘ف اشتُز ظذ أصؾ آدم افذي خِؼ مْف،  ﴾ڑ ک ک ک ک  ﴿ -

 ٚد ابِٔس إٔف ؿٚدر ظذ ؿٔٚدتف وإؾًٚده.ودل مٚ بًدهٚ ظذ أن هذا افتحَر ٔدم شٌٌف وًٍف، واظتَ

ڱ  ﴿وؿد ذـر ذم ؽر هذا ادقضـ أن جْس ادالئُٜ خر مـ جْس بْل آدم فميٜ مـ هذه افًقرة

مع أن بًوٓؿ اشتدل هبٚ ظذ افود، فُـ يَٚل هلٗٓء: ؾّـ هٗٓء  ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں
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دل ظذ  ﴾ ڱ ﴿؟ ؾَقفف تًٚػافذيـ مل يٍوؾ اهلل ظِٔٓؿ افٌؼ مـ خَِف إن مل يُقٕقا هؿ ادالئُٜ

 ظدم افًّقم، وأن هْٚك مـ خِؼ اهلل مـ هؿ أؾوؾ مـ افٌؼ.

هق شٗال يًتُْر ؾٔف أمر اهلل، وهذا مـ افٍُر، وؾرق بغ هذا افًٗال وبغ ؿقل  ﴾ ک ﴿وؿقفف  -

پ  ﴿زوجٜ ابراهٔؿ ظِٔف افًالم پ  پ  ٻ  ٻ  ؾ٘ن هذا شٗال تًجٛ ٓ اشتُْٚر،  ﴾ٻ 

ٿ  ﴿ُٜوفذفؽ ؿٚفٝ هلٚ ادالئ ٿ  ٺ  ومثِف شٗال زـريٚ ظِٔف افًالم دٚ بؼ بٔحٔك ظِٔف  ﴾ٺ 

 افًالم، وشٗال مريؿ دٚ بؼت بًًٔك ظِٔف افًالم.

ؾدل ظذ أن افًجقد ـٚن تُرياًم ٔدم مـ ؿٌؾ  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿وؿقفف تًٚػ   -

تَدم مـ تٍؤؾ  افًٚجديـ، ؾآدم ظِٔف افًالم أـرم مـ شٚجديف مـ ادالئُٜ واجلـ، وهذا ٓ يٍْل مٚ

 جْس ادالئُٜ ظذ جْس افٌؼ، ؾٍرق بغ افتٍؤؾ افًٚم واخلٚص.

وؿقل ابِٔس هذا مـ افٍُر وافتامدي ؾٔف، ؾٕ٘ف فٍُره وؽروره ذهٛ ذم إنثٌٚت إبٚئف ورده أمر اهلل تًٚػ،    

ن ذم هذا وهذا مع مٚ ؾٔف مـ بٔٚن ؽِظ ـٍر ابِٔس، إٓ أن ؾٔف افتحذير مْف، وؾٔف بٔٚن ظِؿ ابِٔس أ

﮲  ﴿افوًػ اإلًٕٚين مْٚؾذ فتحَٔؼ أدفٜ صدؿف ـام ؿٚل شٌحٕٚف ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

﮵  ﮴  ادقوقع  ؾٔف مـ تٌٔر دٓفٜ إشامء، وأن،وؿد تَدم أن افقشِٜٔ هل اخلىٚب ومٚ  ﴾﮳ 

ڻ ﴿هق  ڻ  ڻ   ،وهق مٍْذ افٍْس فِخروج مـ وًٍٓٚ. ﴾ ڻ 

 ﴿إٓ ؿِٔاًل، وؿقفف  (اشتئهًٚٓ  )أي يَقدهؿ دراده مجًًٔٚ  ﴾ ں ں ڻ ڻ ﴿وؿقفف تًٚػ -

دفٔؾ ظذ أن افتٚبًغ فِنٔىٚن هؿ ذم متٚم إه فف، وحٚهلؿ ـحٚل مـ ربط مـ حُْف ـام  ﴾ ں

يًٍؾ بٚفدابٜ ؾتٗه فَٚئدهٚ، وهل دفٔؾ ـذفؽ ظذ خزة ابِٔس هبذا اإلًٕٚن، ؾٕ٘ف فـ يَقل هذا افَقل 

ٍُر ذم هذا وظِؿ أن ادًٚيص هذا صٖهنٚ، وإٔف إٓ وهق يًِؿ مقاضـ وًٍف افتل شٔٗه مْٓٚ، ومـ ت

بًٍِٓٚ يُقن ـٚفدابٜ ادَٚدة مـ حُْٓٚ ٍٕرت ًٍٕف مْٓٚ إن ـٚن ذو ٍٕس أبٜٔ، ومل يٌَؾ هبٚ إٓ ذفٔؾ خٕٚع، 

وهذا حٚل أهؾ ادًٚيص، ؾ٘هنؿ ذم إًٍٔٓؿ أصد مٚ يُقٕقا ذم ذفٜ وهقان، ؾال تٌرٕؽ افيقاهر، ؾٕ٘ام هل 

فٌُر مْٓؿ ٓ يّْع ظروف، بؾ هق ديقث حَر، وإير إػ ؿقل ظزيز مك ٓمرأتف حجٛ، إذ دمد ادرء ا
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ۆئ ﴿وؿد تٌغ فف ؾجقرهٚ  ًٚ ومل يَدر ظذ ذفؽ، وذفؽ هلقإف ذم ًٍٕف،  ﴾ ۇئ  ،نثؿ مل يٌر صٔئ

ًٚ فًٍْف  وفذل ادًهٜٔ افتل رـٌتف، وهذا حٚل ـؾ مـ تروهنؿ، وهق أمر جمرب مًِقم، ؾٓق وإن رأيتف مٚفُ

ًٚ ؾ٘ن رأيٝ  ؾٔام تيـ، فُـ حََٔتف أن ـؾ ضٚؽٜٔ مْٓؿ خيوع فىٚؽٜٔ آخر، ـٚفدواب يًقق بًوٓٚ بًو

إػ إمٚمٓؿ مْٓؿ مل يًد أن يُقن خْزيرًا ٓ يْتك فًرض، أو محٚرًا ٓ يدري مٚ يدور حقفف، وإٔٚ أخص 

اهلل مْف ـام ؿٚل بٚب افديٚنثٜ بٚفذـر ذم مقوقع افذفٜ ٕن هذا هق أوشع إبقاب هْٚ، وهق افذي حذر 

ڳ  ﴿شٌحٕٚف ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ 

ًٚ وهق يرى ظروف  ﴾ ڳ ،وإن شَىٝ مروءة ادرء ذم بٚب افًرض، وصٚر يٌتًؿ ـٚخلْزير ديقنث

ًٚ فِْٚس ؾٍٔرح فذفؽ ويٌش فف، ؾامفذي يُّـ أن يْتك فف بًد ذفؽ، وأي ؿّٜٔ مـ ؿٔؿ افقجقد  مًروو

 يوع خرضقمف ـٚخلْزير ذم افَٚذورات يٖـؾ ويؼب وٓ ؽر. يُّـ أن يٍٓؿ مًْٚهٚ، إٕام صٖٕف أن

 

وافَهد أن ـؾ مًهٜٔ ذفٜ، وأن ادرء حغ يًِؿ ذفؽ تٍْر ًٍٕف مْٓٚ، وٓ يرى أن يربط ـٚفدابٜ ذم يد    

افنٔىٚن، ؾٖظيؿ افْٚس حريٜ هؿ ظٌٔد اهلل وإوفٔٚء افذيـ يهِقن إًٍٔٓؿ بف، ويَىًقن حٌٚل افنٔىٚن، 

اهؾ افًزة مع وًٍّٓـ وأههؿ، وؿِٜ حِٔتٓؿ، وافنٔىٚن وجْقده يًِّقن ذفؽ، وفذفؽ ؾٓٗٓء هؿ 

مـ أشٌٚب بٌوٓؿ هلٗٓء ادٗمْغ مًرؾتٓؿ أن هٗٓء مل يًَىقا ذم مٚ شَىقا ؾٔف مـ افديٚنثٜ، ؾقؿع ذم 

ن ؿِقهبؿ احلًد، ـٔػ شَىقا وـٔػ ٕجٚ هٗٓء، ؾتّتِئ افَِقب حًدًا وحَدًا، وهذا مٚ يهٔٛ افنٔىٚ

دٚ يرى ادٗمـ يًجد فربف، ؾٕ٘ف يٌٌوف ٕن هذا أضٚع ذم افًجقد وهق ؿد ظل، ومـ تًٚءل ظـ ه 

بٌض ادرتديـ وافزٕٚدؿٜ فًِِّّغ وادجٚهديـ وافنٌٚب ادٗمـ ؾٓذا هق ـنٍف، إذ افقاحد مْٓؿ يذهٛ 

ًٚ بًٌض زبٚٓ هتٚ، نثؿ هق يرى هذا إػ بٔتف ؾال يَدر أن يّْع ظروف، وتراه يتذفؾ فُؾ ـالب إرض ضًّ

افنٚب وؿد ـٍر بُؾ ضقاؽٔٝ إرض، وترؾع ظـ ـؾ دٕٚيٚهٚ، وبٚع ًٍٕف هلل، ؾٌدل أن يتقب ويرجع، 

يذهٛ مع حٌؾ افنٔىٚن افَٚبض ظذ حُْف إػ ظداء هٗٓء افنٌٚب وبٌوٓؿ وافتُْٔؾ هبؿ، وفذفؽ 

ۇ   ﴿ؾٚظِؿ إٔف ـِام ازداد اإليذاء يًْل أهنؿ يتٖدقن ـام ؿٚل تًٚػ ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
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وهذا ٓ تيْف ذم بٚب افَتٚل ؾَط، بؾ هق صٚمؾ فُؾ احلٔٚة افتل ؾٔٓٚ مداؾًٜ بغ احلؼ  ﴾ۇ 

 وافٌٚضؾ.

تذـر هذه أيٜ ـِام ٕٚزظتؽ ًٍٕؽ وافنٔىٚن إػ مًهٜٔ، هؾ إٔٝ مـ هٗٓء افذيـ احتُْٓؿ افنٔىٚن   

تَٚد ـٚفدابٜ ؾٚظِؿ أن مٚ بغ ،ؾ٘ن ؿٌِٝ بٖن  ﴾ ڻ ڻ ﴿وجْقده أم إٔٝ مـ افَِٔؾ ذم ؿقفف تًٚػ

ًٚ أبٜٔ وٓ ذيٍٜ، ؾٚبؽ ظذ ًٍٕؽ ٕٕؽ ممـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ ٺ  ﴿جٌْٔؽ فٔس ًٍٕ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺ   . ﴾ٺ 

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿وؿقفف تًٚػ  

ڱ﴿إٕام جٚء تًٍره ذم آيٚت أخرى بٚفىرد واإلخراج ـَقفف تًٚػ﴾ ۀ ﴿ؿقفف  ڳ  ڳ  وفُـ دٚ ﴾ڳ 

 .﴾ ۀ ﴿ذم هذه أيٜ فٔس حٚفٜ ضرد إبِٔس، بؾ مآل افتٚبًغ فف مـ افٌؼ ؾَٚل اهلل ـٚن ادَهقد هْٚ 

ـام ؿٚل تًٚػ، وهْٓٚ بٔٚن أن افتٚبع مل يًذر ب٘ؽقاء ادتٌقع وـٔده فف، وهذا افًذرمَىقع  ﴾ہ﴿وأمٚ مآهلؿ ؾٓق 

ذيـ يًذرون افتٚبًغ بحجٜ وؽر مريض ذم شقر ـثرة، وؿد ذـر هذا إمر ذم ؽر هذا ادقضـ، وهق رد ظذ اف

جِٓٓؿ أو ؽٍِتٓؿ، أو بحجٜ اتٌٚظٓؿ  دجرد افرزق دون افرى افٌَِل، وهل حجٟ تروج افٔقم ظذ أفًْٜ 

ًٚ دٚ يًَقا بف، إذ أن ـؾ مٚ  ادنٚيخ ذم إظذار ادجرمغ مـ هبٚئؿ افٌؼ ، وفق جٚز هذا افًذر جلٚز ظذر افٌؼ مجًٔ

ـ إؽقاء افنٔىٚن ، وفُـ ؿرر افَرآن أن هذا اإلؽقاء مل يُـ فَٔع إٓ بًٌٛ ـٍر يًَقن بف مـ ادًٚيص إٕام هق م

ې ﴿افتٚبًغ بٔقم افَٔٚمٜ ـام ؿٚل تًٚػ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ڳ ﴿نثؿ بغ افَرآن أن هٗٓء افتٚبًغ ـٕٚقا يتّتًقن هبذا اإلؽقاء ويٍرحقن بف ـام ؿٚل تًٚػ ظْٓؿ  ﴾ې

ڳ ڳ  ڻ ﴿نٔىٚن أن يَقل هلؿ وفذفؽ مـ حؼ اف﴾ڳ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ ؾٚفتٚبًقن مـ هبٚئؿ افٌؼ يذهٌقن إػ أئّتٓؿ مـ افىقاؽٔٝ ٓ ٓظتَٚدهؿ ؾٔٓؿ، فُـ مـ أجؾ  ﴾ڻ 

 ادتًٜ وحتهٔؾ افًٚجِٜ، وهذا مـ متٚم حجٜ اهلل ظِٔٓؿ بقؿقع افًذاب واشتحَٚؿٓؿ فف.

ڳ﴿ـ ـام ؿٚل تًٚػ خيِع افَِٛ فق ـٕٚٝ افَِقب تًَؾ فُ ﴾ھ ھ﴿وؿقفف تًٚػ ڳ  گ   .﴾گ 
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ؾٓذا مـ أول مٚ أظىل افنٔىٚن مـ أشٚفٔٛ ذم دظقتف فِؼ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲   ﴿وؿقفف تًٚػ    

وادًهٜٔ، وذفؽ أن جيٌِف بٚفْداء، وأن ئَّف إػ متٚبًتف بٚفُالم، وؿد ؿٔؾ افُثر ظـ مًٚين هذا افهقت ممٚ حرم 

يُقن إٓ بٚفٌوٛ أو افٍرح افنديديـ، ؾ٘هنام ئَامن ادرء إػ  مـ إصقات، وفُـ ممٚ يَىع بف أن اإلشتٍزازٓ

افًٍؾ، ومه٧ٚ أي افٌوٛ وافٍرح، مٍْذان فِؼ ظـ خروجٓام ظـ حد اإلظتدال، ٕهنام يٍَدان ادرء إرادتف 

وهق افًٚؿِٜ، ؾًٔٓؾ ؿٔٚدتف وأهه، وفذفؽ هنك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افٌوٛ، وجٚء ذم افَرآن ذم ادرح ، 

ۉ  ﴿ -اخلٍٜ بٚفٍرح اخلٚرج ظـ حد اإلظتدال ـام ؿٚل تًٚػ ظـ افًهٚة وشٌٛ دخقهلؿ جْٓؿ: ۉ  ۅ 

ائ ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۈئ ۈئ    ەئ ې  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

پ  ﴿،وإدخٚل افًِٛ ذم مقاضـ اجلد مـ شّٜ أهؾ افوالل ـام ؿٚل تًٚػ ﴾ ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ 

پ ٿ    پ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ؾٚفًِٛ وادرح وافٍرح مـ ﴾پ 

﮴  ﴿حقاجز اإلدراك ومقإًف، وفذفؽ ؿٚل افُٚؾرون مـ إشٔٚد ٕتٌٚظٓؿ مـ افٌٓٚئؿ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

﮷ ﮶  ،وفذفؽ ؾُؾ دواظل افٌوٛ بٚفٌٚضؾ ـٚإلٕتهٚر فمبٚء، وـؾ هتٟٔٔ فٌوٛ ظذ ؽر احلؼ إٕام  ﴾ ﮵ 

ـ أدوات افنٔىٚن ظذ هق شٌٔؾ فٌٌِٜ افنٔىٚن ظذ اإلًٕٚن، وـذفؽ ـؾ هتٟٔٔ افٍرح أو فًٛ ظذ بٚضؾ إٕام هق م

اإلًٕٚن، وافذي يّْع ذفؽ إٕام هق افًُْٜٔ، وهل مٚ حض ظِٔف افؼع وظِّف ادٗمْغ شقاء ظْد ؿراءة افَرآن أو 

ّٕام هق صقت افتخقيػ، وهذا  افهالة أو افذـر. وممٚ جيدر افتٌْٔف ظِٔف أن مـ صقت افنٔىٚن افذي يًتٍز أتٌٚظف٧ إ

ڤ ﴿بّغ ذم افَرآن ؾّـ ؿقفف تًٚػ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  وؿقفف  ﴾ ٿ 

ڭ  ﴿تًٚػ ڭ  ؾٚخلقف مـ ادقت أو افٍَر أو ادرض هل مـ أصقات افنٔىٚن ذم داخؾ  ﴾ڭ 

 . ﴾ ۓ ے  ﴿اإلًٕٚن، وٓ يًتجٔٛ هلٚ إٓ مـ ؿٚل اهلل ظْٓؿ ذم هذه أيٜ

ں  ﴿وحََٜٔ ؾًؾ افنٔىٚن إٕام هق افدظقة ـام شَٔقل ٕتٌٚظف يقم افَٔٚمٜ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڻ ڳ  ڻ 

ڻ  ڎ  ﴿وهذا يدل ظذ ؿقفف تًٚػ ﴾ڻ  ڌ  ڌ  ڍ  ًٚ ظذ افٌؼ، فُـ  ﴾ڍ  ؾٓق ٓ يِّؽ شِىٕٚ

، وؿد أظىل ادًِؿ مـ اخلر ـٚفذـر وافدظٚء مٚ يًّْف ﴾ ں ﴿هؿ مـ يًِّقن فف افَٔٚدة ـام تَدم مـ ؿقفف 

 مـ افنٔىٚن، فُـ اإلًٕٚن هق مـ يتٚبع ويرؽٛ.
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﮶   ﴿وؿقفف تًٚػ - ﮵  س راجؾ وراـٛ، وـذفؽ افًٚئرون إػ ،ؾجْقد إبِٔ ﴾﮳﮴ 

 ادًٚيص راجؾ وراـٛ.

 ﴾ ﮵﮶  ﴿و ﴾ ے ﴿وإٔٝ ترى ذم هذه أيٜ ـٔػ جٚءت افُِامت افَرآين ذم ؿقفف   -

فتًِؿ أن واؿع احلٚل بغ اإلًٕٚن وافنٔىٚن إٕام هق واؿع ؿتٚل، ؾْٓٚك مـ يكخ مًتٍزًا بهقتف أتٌٚظف، 

ًٚ، وؿد تَدم أن هذا إن هق إٓ ظدو مٌغ، وهذا هق ؾَف احلٚل نثؿ يدظق فِحّؾ ظذ اخلهقم رجًٚٓ ورـٌ ٕٚ

ڱ  ﴿يب ادٗمـ وافنٔىٚن، وبغ ادٗمْغ وجْقد إبِٔس، ؾٓٗٓء إظداء افذيـ وصٍٓؿ اهلل بَقفف ڱ 

ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ظِّقا أن هذه مًرـٜ، نثّؿ هذا اإلًٕٚن بجِٓف يْٚم ؿرير افًغ، وئًش ذم  ﴾ ڱ 

 فف، وؿد ٓ ئٍؼ حتك يٖيت افَٔغ.ؽٍِٜ ظام جيري ؾٔف ومـ حق

نثؿ ذم هذه أيٚت دفٔؾ أن إبِٔس شٔد أتٌٚظف، إذ هذه أؾًٚل اإلمٚم وافَٚئد، هذا وؿد ًٕٛ اجلْقد فف ؾٓؿ 

 أتٌٚظف.

﮺   ﴿وؿقفف تًٚػ - ﮹  وذفؽ بٖن يُقن فف ٕهٔٛ مْٓٚ، وهذا فف صقر ـثرة  ﴾﮷﮸ 

وظْد اجلامع، ؾْٓٚ تتحَؼ منٚرـٜ حََٜٔٔ ذم ادٚل ذـرت ذم ـتٛ افتًٍر، مْٓٚ ترك افتًّٜٔ ظذ إـؾ 

وإوٓد ـام جٚءت بذفؽ إخٌٚر، ومْٓٚ أن يكؾٓام ظذ وجف افؼك بام ـٚن يًٍِف مؼـق ؿريش ـام 

ڳ  ﴿ذم شقرة إًٕٚم ذم ؿقفف ڳ  ڳ  گ گ گ گ  ک  ک  ک  ک 

ہ  ہ  ۀ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

﮴  ﮳  ﮲  ۓۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ ھ  ہ 

﮼ ﮻  ﮸  ﮹ ﮺  ﮶ ﮷ ﯁  ﮵  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽ 

       ڀ    پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڃ   ڤ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڌ ڍ ڌ  ڍ  ڇ  ڇ ڇ  چ ڇ  چ  چ  ، أو سؾٓام ظذ وجقه ﴾ چ 

 ادًهٜٔ ـٌذهلام ؾٔٓٚ، ومْٓٚ حتريؿ مٚ أحؾ اهلل مْٓام، ؾُؾ هذه صقر دنٚرـٜ إبِٔس ذم إمقال وإوٓد. 
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ًٚ فف، وذفؽ ؾقق مٚ أراد دٚ زظؿ  ﴾ ﮷ ﴿هذا افٍِظ و   دل أن مراد افنٔىٚن هق افدخقل فٔحَؼ صٔئ

مـ اإلؽقاء واإلوالل، ؾٚإلؽقاء ـٚن شٌٔاًل ٕخذ بًض مٚ فدى اإلًٕٚن فُٔقن فف، وهذا حغ يًِّف 

ًٚ فف، ٕن هذا مـ افًِٛ وافنؿٜ، وادرء يٖٕػ مـ أن خيٚتؾ فٔٗخذ م ْف مٚفف ووفده، افًٚؿؾ يزداد بٌو

وفذفؽ يًٚرع إػ حتهغ ًٍٕف مـ هذا افِص، وهذا ٓ يًِّف إٓ مـ هدي افَرآن وافًْٜ، ؾ٘ن شّد مْٚؾذ 

هذا ادخِقق افٌٌٔل وجْقده ٓ يًتىٔع اخلِؼ إدراـف إٓ مـ جٜٓ ظٚمل افٌٔٛ شٌحٕٚف وتًٚػ، وهذا مـ 

ؼ أن يًىٔٓؿ إشِحٜ واحلهقن افتل حيهؾ رضوريٚت إرشٚل افرشؾ وإٌٕٔٚء، وهق مـ رمحٜ اهلل بٚخلِ

هبٚ افدؾع وادًْٜ مـ هذا افًدو اخلٍل، ومـ ذفؽ تًِّٔف افتًّٜٔ ذم صٖٕف ـِف ومْف حغ دخقل افٌٔٝ 

إذا دخؾ افرجؾ بٔتف )) -وإـؾ، ؾًـ جٚبر ريض اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل:

ٓ مٌٔٝ فُؿ وٓ ظنٚء، وإذا دخؾ ؾِؿ يذـر اهلل  -ًٚمف ؿٚل افنٔىٚن:ؾذـر اهلل تًٚػ ظْد دخقفف وظْد ض

تًٚػ ظْد دخقفف، ؿٚل افنٔىٚن: أدرـتؿ ادٌٔٝ، وإذا مل يذـر اهلل تًٚػ ظْد ضًٚمف ؿٚل: أدرـتؿ ادٌٔٝ 

 .((وافًنٚء

﯁   ﴿وؿقفف تًٚػ - ﯀  ﮿  ﮾  وذفؽ دفٔؾ ظذ أن مـ أؿقى ادْٚؾذ ذم اإلًٕٚن  ﴾﮻ ﮼﮽ 

جيٚد إرادتف هل افقظقد، ؾٖوفٔٚء افنٔىٚن يْىَِقن فقظقده، وأوفٔٚء افرمحـ يَقمقن فقظقده، فتْنٔىف وإ

وؾرق بغ وظقد افنٔىٚن ووظقد افرمحـ، ؾقظد افرمحـ هق احلؼ ذم افدٕٔٚ وأخرة، ووظد افنٔىٚن هق 

گ  ﴿ـام ؿٚل ظـ ًٍٕف وظـ وظد اهلل ٕصحٚب افْٚر يقم افَٔٚمٜ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳ  گ  گ  ەئ  ﴿، وأمٚ ادٗمْقن ؾَٔقفقن ذم اجلْٜ ﴾گ  ائ  ائ 

ىئ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ، وحْٔٓٚ ؾ٘هنؿ  ﴾ ەئ 

ڀ  ﴿يٍخرون هبذا افًْٔؿ ظذ أهؾ افْٚر ـام ؿٚل تًٚػ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   .﴾ڀ 

وادِؽ افذي ٓ يٌذ، ؾِؿ جيـ مْف ظِٔف  وأول وظد ؿدمف افنٔىٚن ٕبْٔٚ آدم ظِٔف افًالم هق حتَٔؼ اخلِد

 افًالم إٓ افْدم واخلروج مـ اجلْٜ بًد أن ـنٍٝ شقأتف.  



 تفسير سورة اإلسراء
 

 231 

 

ووظقدافنٔىٚن حتذ ذم أظغ أتٌٚظف وأفًْتٓؿ بٚفَِٔؾ مـ افًٚجِٜ، وبَِٔؾ مـ افذوق ـام ؿٚل اهلل ظـ أبْٔٚ 

ىئ  ﴿آدم وحقاء ىئ  افدٕٔٚ، ؾٓل جمرد ذوق نثؿ ،ؾٓق جمرد افذوق افَِٔؾ، وهذا صٖن ـؾ فذائذ  ﴾ىئ 

يْتٓل ، ؾ٘مٚ يًٌَٓٚ افًُؾ أو افرهؼ، ـِذة افُْٚح وافىًٚم، هذا إن أتٔٚ مـ حالل، وأمٚ إن أتٔٚ مـ حرام 

 ؾٓق افرهؼ وخٌٞ افٍْس وشقاد افَِٛ وشقء افًٚؿٌٜ وؽوٛ اهلل وؾرح افنٔىٚن.

وهذا هق أظيؿ مْٚؾذه فقفقج وأظيؿ وظقد افنٔىٚن ٕتٌٚظف هق أن ٓ آخرة، وٓ حًٚب وٓ ظذاب،   

ـؾ ادًٚيص وافذٕقب، نثؿ تْزل هذه افقظقد إػ مٚ هق أدٕك مْٓٚ فٔحَؼ أؿل مٚ يَدر ظِٔف، ـ٘يًٚده أن 

ڻ ڻ  ﴿شٔتقب بًد هذه ادًهٜٔ ـام ؿٚل أخقة يقشػ ظِٔف افًالم ڻ  ڻ  ،أو  ﴾ں 

ڭ ڭ  ﴿ـ٘يًٚده بىقل إمؾ وبًد ادقت، أو ـ٘يًٚده بٚفٍَر ـام ؿٚل تًٚػ  .﴾ڭ 

 ﴿وذم اخلٚمتٜ يتٌغ ذم ـؾ وظد إٔف ـٚذب، وأن وظقده هل افٌرور ـام وؿع فٍُٚر ؿريش ذم بدر دٚ ؿٚل هلؿ  

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  وهق أمر شٔتُرر ذم ـؾ وظد ظذ مًهٜٔ ـام ؿٚل شٌحٕٚف  ﴾گ 

ی  ﴿وتًٚػ ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

 .﴾ی 

وهذه افه٧ٍٜ أي إخالف افقظقد مـ ؿٌؾ إبِٔس،هل صٖن أتٌٚظف مـ اإلٕس، ؾ٘هنؿ يدؾًقن افٌٓٚئؿ   

ڦ  ﴿دتٚبًتٓؿ رجٚء افقظقد، وحغ ادِامت خيِقن بْٔٓؿ وبغ ادهٚئٛ ـام ؿٚل تًٚػ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ ڇ   .﴾ڇ 

يتِقه وهق بّغ فف نثؿ بًد ذفؽ يتٚبع افنٔىٚن وجْده، ومـ تٖمؾ وافًجٛ ممـ يًِؿ هذا مـ افَرآن، و  

واؿع ادًِّغ مْذ شَقط اخلالؾٜ إػ يقمْٚ هذا ظِؿ أن اظيؿ مْٚؾذ جْد افنٔىٚن ذم اشتخدام ادًِّغ 

ِقن، ؾًْٔٚؿقن وراءهٚ بال إدراك فٍَف افَرآن، وهق  ٍّ أشِحٜ هلؿ إٕام هل افقظقد افُٚذبٜ، إذ خيدع هبٚ ادٌ

ف يًٚدل ؾَف مًٚئؾ إحُٚم افتل يْنط هلٚ أهؾ افًِؿ ؾٔٗفٍقن ؾٔٓٚ ادهٍْٚت، نثؿ بًد طٓقر افْتٚئٟ ؾَ
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يتٌغ هلؿ أهنؿ ـٕٚقا مىٚيٚ ٕظداء إمٜ، وهذه افٌٍِٜ ٓ ظذر هلؿ ؾٔٓٚ ذم ذم افَديؿ وٓ ذم احلديٞ، ٕٕف مٚ 

ًٚ ؾ ٔٓٚ، وإٔف ٓ جئزهٚ، ـام أن اشتَراء هذه مـ حٚدنثٜ خداع وؿع ؾٔٓٚ ادًِّقن إٓ ـٚن حُؿ افَرآن بْٔ

افقؿٚئع يدفؽ ظذ إٔف مٚ مـ حٚدنثٜ إٓ وـٚن ؾٔٓٚ مـ هٗٓء ادىٚيٚ مـ مٌٍع ادًِّغ ادًٚيص افٌٔئٜ، 

وـٚن اهلقى وضِٛ افًٚجِٜ، ؾُؿ حٚدنثٜ ـٕٚٝ ؾٔٓٚ افقظقد وـٚن شٌِٔٓٚ هق افتحٚفػ ود ادًِّغ 

ن، ؾٔخقوقن ادًٚرك افُزى حتٝ رايٜ افٍُر وود ادًِّغ، حتك رجٚء احلُؿ أو اإلصالح ـام يزظّق

إذا إَنًٝ ادًرـٜ حٚر هٗٓء افٍُرة ود حٍِٚئٓؿ ؾٖبٚدوهؿ، مع أهنؿ ذم إبٚدهتؿ هذه شٔجدون مٌٍِغ 

ومىٚيٚ جديدة فتحَٔؼ مآرهبؿ ذم هذه اإلبٚدة، وهذا احلٚل ؿدياًم ـام هق احلٚل افٔقم، إذ أن ـثرًا مـ 

ٚت افتل تًّؾ فسإشالم برأهيٚ وهقاهٚ تٌٍؾ هذا، وهل تيـ جلِٓٓٚ أهنٚ تًتخدم افنٔىٚن وجْقده اجلامظ

ًٚ، وهق أمر ٕجده ذم اجلامظٚت ـام  فِقصقل إػ مَٚصدهٚ، وواؿع افتٚريخ واحلٚل يدل ظذ خالف هذا متٚم

 تٚريخ اإلشالم ادًٚس ٕجده ذم إؾراد مـ افدظٚة وضٌِٜ افًِؿ وؽرهؿ، بؾ فق ؿٚل ؿٚئؾ مٚ مـ مقؿًٜ ذم

إٓ هل ظذ هذه افنٚـِٜ دٚ أبًد، وادحَؼ يًتىٔع بٖدٕك تٍُر أن ييب مئٚت بؾ أٓف مـ إمثِٜ 

ظذ هذا افْقع مـ اتٌٚع وظقد افنٔىٚن وافتل هل افٌرور، ؾٓذا ضٚفٛ ظِؿ أوخىٔٛ ييـ بٌٍِتف إٔف إن 

مـ افنٔىٚن ووشقشتف أو بقظد مـ جْد افنٔىٚن  ؿٚل ذًا ظـ أخٔف فًَٔىف أن شُٔقن فف إمرن بقظد

واؽراءاهتؿ، ؾْٔنط فذفؽ حتٝ دظقى ادهِحٜ، وفق حَؼ ؿِٔاًل فًِؿ إٔف اهلقى وادهِحٜ افنٓقإٜٔ ٓ 

ؽر، ؾٔذهٛ فًقء افَقل، واإلهتٚم بٚفٌٚضؾ، وٕؼ افٍٚحنٜ، بؾ ربام أفػ افُتٛ ذم ذفؽ، حتك إذا إتٓك 

 ٛ ادًًقر نثؿ أفَل بًٔدًا.مْف أظىل بًض افًيٚم ـٚفُِ

وهذه مجٚظٜ حيهؾ هلٚ بًض افتُّغ ذم أرض اهلل، ؾٔنتد هلٚنثٓٚ أن يٌَؾ هبٚ افًٚمل دوفٜ، ؾٌٔتًّقن بالهٜ   

أن افٍُرة وـٌٚر ادجرمغ جيًِقن هلؿ وحيٚوروهنؿ، وتُقن افهٍَٜ ظذ دمٚء إخقان هلؿ، خيٚفٍقهنؿ ذم 

وجْده ظذ دمٚء وأظراض إخقاهنؿ، وحغ افٍراغ ٓ جيدون إٓ أمر أو أمقر، ؾْٔىَِقن فقظقد افنٔىٚن 

 ؽرورًا، وٓ يْٚفقن إٓ ؽوٛ اهلل ودظٚء اديِقمغ.

ٓ يتٌع )) -وأخرى وأخرى، وـِٓٚ مـ هذا افًٌٔؾ٧ أي اتٌٚع وظقد افنٔىٚن وجْده، وافْٚس يَقفقن:  

ٓء ذم بِقغ مزايٚ ئًّٓؿ ظـ ،ؾٓذا واؿع هذه إحقال، وهق أن ضّع هٗ ((افُٚذب إٓ أهؾ افىّع

إدراك ؾَف افَرآن، ويدؾًٓؿ شًٚرهؿ إػ اتٌٚع أـٚذيٛ افنٔىٚن وجْقده ووظقدهؿ، وافٌْل صذ اهلل ظِٔف 
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ؾؼط اإليامن هق افٍُر بقظقد افنٔىٚن،  ((ٓ يِدغ ادٗمـ مـ حجر واحد مرتغ)) -وشِؿ يَقل:

ذئٌٚن جٚئًٚن بٖؾًد مـ حرص افرجؾ ظذ ادٚل  مٚ ))وافزاءة مـ افىّع فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 .((وافؼف فديْف

 .﴾           ﴿ؿقفف تًٚػ  

مـ ؿرآن أيٜ افًٚبَٜ دون هذه أيٜ طـ أن أمر افنٔىٚن ٓ يدؾع، ؾٓق بهقتف يًتٍز اددظق دراده،   

٘ن دؾع إرهٚبف اشتّٔؾ ومـ مل يًتجٛ بٚفهقت ؾٌٚإلرهٚب وافتخقيػ وب٘جالب اخلٔؾ وافراجِٜ، ؾ

 ﴿بٚفقظقد ادحالة افُٚذبٜ، ؾٓق حمٔط هبذا اإلًٕٚن مـ ـؾ جٕٚٛ ـام ؿٚل هق ظـ ًٍٕف ـام ؿٚل تًٚػ

گ گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  فُـ حغ تٖيت هذه  ﴾ ڎ 

ن أيٜ يًِؿ ادٗمـ أن هذا افُٔد فٔس بقء، وأن دؾًف فف شٌٔؾ واحد٧ أي أن يُقن ادرء ظٌدًا هلل، ؾ٘

دخؾ ادرء ذم ظٌقديٜ اهلل بٚفىٚظٜ واإلٕٚبٜ وافِجقء واإلشتًٚذة ؾ٘ن ـؾ مٚ يٖيت بف افنٔىٚن ٓ حيَؼ أي 

شِىٚن ظِٔف، وهذا ؿد أـد ذم شقر متًددة، وؿد ظِّف افنٔىٚن ًٍٕف وؿٚفف ـام ؿٚل اهلل تًٚػ ظْف ذم شقرة 

ک ﴿احلجر ڑ  ژ ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ک    ڌ  ک  ک 

ڳ ﴿ؾَٚل اهلل ظٌَٓٚ ﴾گ  ڳ ڳ  ڳ  گ  ں    گ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ  ڻ  ڻ  ی ﴿،وذم شقرة ص ؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴾ڻ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئ  ی 

يئ ىئ  مئ  حئ  جت   جئ  يب  ىب  مب  خب  حب  يت   جب  ىت  مت  خت  ىث    حت  مث  جث 

حج حخ   يث  جخ  مح  جح  حس خس    مج  جس   .﴾مخ 

ؾآل أمر افنٔىٚن إػ خًٜ وصٌٚر، ووًػ وهقان، ؾِٔس هق بقء مع ضٚظٜ اهلل، وفذفؽ دٚ صُك   

احلّد هلل  ))اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فف مٚ جيدون مـ افقشقشٜ ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أصحٚب رشقل

،وذفؽ بٖن افنٔىٚن إٕام يًيؿ ظْد أهِف حتك ؽْف ـٚن ييٓر فِّؼـغ ظذ  ((افذي رد أمره إػ افقشقشٜ

ـِام زادت صقرة رجؾ ٕجديـ وهق شٔيٓر فؼار اخلِؼ ؿٌؾ يقم افَٔٚمٜ وشٔوِٓؿ فًٌٚدة إصْٚم، و

مٚ شِؽ ))افىٚظٜ ؿؾ أمر افنٔىٚن ـام ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًّر افٍٚروق ريض اهلل ظْف: 

ًٚ آخر ًٚ إٓ وشِؽ افنٔىٚن وادي وإن افنٔىٚن فٍٔر مـ ظّر، ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: ـٔػ يٍر مـ  ((ظّر وادي
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وشِؿ بنٓٛ مـ ٕٚر وهؿ ؿٚئؿ يهع  افٍٚروق ظّر ريض اهلل ظْف نثؿ هق هيٚجؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف

إن أمر افنٔىٚن إػ صٌٚر ووًػ وهروب مـ افىٚظٜ وافًٌٚدة واإلشتًٚذة  -ذم صالتف، ؾٚجلقاب:

وافتًّٜٔ وافذـر ـام يٍر مـ شامع إذان وفف حهٚص ـام صح مـ حديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، 

أصد إٔقاع افٌوٛ، وهذا افٌوٛ يًّل فُـ ٍٕس افنٔىٚن يٖخذهٚ افٌوٛ إػ درجٜ افذهقل، وهق 

ًٚ فٔهٔٛ مـ ظدوه افذي امتأل  صٚحٌف ظـ رؤيٜ احلَٚئؼ وظـ إدراك افًقاؿٛ، ـّـ يَتحؿ افْٚر ؽوٌ

ظِٔف، وهذا مٚ وؿع ؾٔف افنٔىٚن، ؾٕ٘ف هيرب مـ افٍٚروق دٚ يتٖذى مْف ممٚ مع افٍٚروق مـ احلؼ واإليامن، 

ُـ صدة ؽوٌف ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أظّتف ظـ وهق ظذ هذه احلٚل يِّؽ ًٍٕف وؽوٌف، ف

أدف ؾٚؿتحؿ بال إدراك فًقق افٌوٛ ادٌِؼ ظِٔف، ؾُٚن مٚ ـٚن مـ ؿٌض رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ًٚ مـ اجلـ تٍِٝ  ؾٍل احلديٞ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: إن ظٍريت

َىع ظع افهالة ؾٖمُْْل اهلل تٌٚرك وتًٚػ مْف وأردت أن أربىف إػ شٚريٜ مـ شقاري ظع افٌٚرحٜ فٔ

ۓ  ﴿ادًجد حتك تهٌحقا وتْيروا إفٔف ـُِؿ ؾذـرت ؿقل أخل شِٔامن ظِٔف افًالم  ے  ے  ھ  ھ 

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ، وؿد جٚء ظْد مًِؿ ظـ أيب افدرداء بٍِظ آخر، وفًِٓٚ ﴾ۓ 

افتل ظْد مًِؿ ظـ أيب افدرداء أن افهحٚبٜ صٓدوهٚ وشًّقا افٌْل صذ اهلل  واؿًٜ أخرى، ٕن ؾ٧ٚٓٔ أي

، وهل ظْد ظٌد افرزاق ذم مهٍْف أن افنٔىٚن ((أظقذ بٚهلل مْؽ، أفًْؽ بًِْٜ اهلل))ظِٔف وشِؿ يَقل: 

 ظذ صُؾ هرة.

ٚذة وافتًّٜٔ، وافَهد أن ـٔد افنٔىٚن ؤًٍـ وأن افًٌد ادٗمـ يتَل مْف بٚفَِٔؾ مـ اخلر ـٚإلشتً  

أي بام أظىقا مـ اخلر افذي حيقل بْٔؽ وبْٔٓؿ،  ﴾        ﴿وفذفؽ ؿٚل تًٚػ

 وبام أظىقا مـ افذـر افذي يٗذيؽ ؾتٓرب مْف.

ًٚ حئّٓؿ ؾٔٓٚ مـ مردة افنٔٚضغ، ـام حيهؾ ذم رموٚن مـ    ـام أن اهلل تًٚػ جًؾ فِّٗمْغ أوؿٚت

 تهٍٔدهؿ.

ّؾ شِىٚن افنٓقة وشِىٚن افنٌٜٓ، ؾٓذه ؿقى افنٔىٚن ظذ اإلًٕٚن، ين ﴾  ﴿وؿقفف تًٚػ  

وادٗمـ حمٍقظ مـ هذيـ إمريـ، ؾ٘ن وشقس بنٌٜٓ ؿًّٓٚ افًٚمل بٚفًِؿ، وإن وشقس بنٓقة ؿًّٓٚ 
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افًٚبد بٚفذـر، وهذا مًْٚه أن افًٚبد ٓ يًتحؼ هذا افقصػ إٓ هبذيـ إمريـ أي افًِؿ وافًّؾ بف، 

د ظذ افنٔىٚن وجْقده صٌٓٓؿ فُْف أشر فِنٓقة وتٚبع فِنٔىٚن ؾٔٓٚ، ؾٓق حتٝ شِىٕٚف ؾُؿ مـ ظٚمل ير

مـ بٚهبٚ، وـؿ مـ ظٚبد يرد ظذ افنٔىٚن شِىٕٚف ذم افنٓقة فُْف أشر فف ذم افنٌٓٚت يَقده إػ افٌدع 

ل صذ ومًٕٚٔٓٚ، ؾال حيهؾ اخلالص مـ شِىٚن افنٔىٚن إٓ بٚفًِؿ وافًٌٚدة، وهل شّٜ أصحٚب افٌْ

اهلل ظِٔف وشِؿ، وٓ مًْك ٓؾساؿٓٚ ذم افًهقر ادتٖخرة، وهق مـ اإلؾساق افُْر افذي ٓ جيقز بحٚل مـ 

إحقال، ومـ مًٚين هذا اإلؾساق افٔقم افتٍريؼ بغ افداظل وافًٚمل، وبغ ؿٚئد افًّؾ اإلشالمل 

ًّؾ اإلشالمل افًٚم هق مـ افًٌٚدة وافًِّـ ذفؽ ٕن افدظقة ظٌٚدة وهل ٓ تَقم إٓ بٚفًِؿ، وـذفؽ اف

وٓ يهح وجٓف إٓ بٚفًِؿ، ؾٚفًِؿ هق افَٚشؿ ادنسك فُؾ جقإٛ افًٌٚدة، ـام أن اإلخٌٚت 

 واإلخالص واإلٕٚبٜ هل ذط فقصػ افًِؿ ذم افَرآن وافًْٜ.

ًٚ ذم حتَٔؼ هذا افقظد، ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ ويل ادٗمـ إن  ﴾    ﴿وؿقفف تًٚػ   أي حًٌٔ

وهذا دفٔؾ ظذ أمر أمر افنٔىٚن ٓ يرد إٓ بٚفًٌٚدة  ،ّٔف مـ افنٔىٚن ويَىع ظْف شِىٕٚفذ بؼظف أن حيأخ

وضٚظٜ اهلل، ؾ٘دراك مْٚؾذ افنٔىٚن وجْده أمر ـقين يدرك بٚدتٚبًٜ وافْير مع دخقفف ـِف ذم ظّقمٚت 

ع أن اهلل تٍُؾ ذم حتَٔؼ ظٚؿٌٜ افَرآن، فُـ رد هذه ادْٚؾذ ٓ يُقن إٓ بٚفؼع، وـٍك حهٕٜٚ هلذا افؼ

 افٍقز وافْك فٍٚظِف. 

،وأمٚ  ﴾ ڳ ڳ ﴿مـ تٖمؾ بٚفرـقع وافًجقد ذم افَرآن رآمهٚ مىَِغ ـَقفف -ؾٚئدة:  

پ  ﴿افَٔٚم ؾٍٔف ؿقفف تًٚػ پ  ،وشٌٛ ذفؽ أن افًجقد وافرـقع ؾٔٓام مًْك افًٌٚدة  ﴾پ 

د ورـع فف، وأمٚ افَٔٚم ؾٕ٘ف ؾًؾ جمرد، فٔس ؾٔف ابتداًء، ؾّجرد وجقدمهٚ يًْل أن افٍٚظؾ ظٚبد دـ شج

پ  ﴿هذا ادًْك ابتداًء، ؾٚحتٚج إػ افتٌْٔف فًٍِف ظذ وجف افًٌٚدة ؾَٚل تًٚػ پ  ،وأمٚ أمر  ﴾پ 

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕصحٚبف بٖن يهِقا ؿًقدًا إن صذ إمٚمٓؿ ؿٚظدًا ؾَد ظِِف ـام ظْد أيب داود ذم 

 ))بٚفًجؿ ذم افَٔٚم فًيامئٓؿ ٓ ٕن مْف مًْك افًٌٚدة وؾٔف ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف شْْف بٖن هذا اؿتداءً 

ًٚ تًٍِقن ؾًؾ ؾٚرس  ))وهق ظْد مًِؿ بَقفف ((وٓ تًٍِقا ـام يًٍؾ أهؾ ؾٚرس بًيامئٓٚ إن ـدتؿ إٍٓ
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يامئٓؿ ، نثؿ إن هذا افَٔٚم ظذ هذا افقجف، أي ؿٔٚم افْٚس فً((وافروم يَقمقن ظذ مِقـٓؿ وهؿ ؿًقد

 وهؿ ؿًقد صقرة خمهقصٜ مـ افَٔٚمٜ وفًٔٝ افَٔٚم ادجرد، واهلل أظِؿ.

     

 ﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿ؿقفف تًٚػ   

وهذا مـ تذـر افًٌٚد هبذا افرب افذي ؿىع افقظد ظذ ًٍٕف أن يّْع بغ ادٗمـ وبغ افنٔىٚن، ؾٓق   

راحتف، ووشٚئؾ مًٔنتف، ؾام أظىٔف ادٗمـ مـ ذع إٕام هق رب رحٔؿ هبذا اإلًٕٚن، وؿد أظىٚه وشٚئؾ 

ىئ ىئ ی ىئ  ﴿مـ رمحٜ اهلل تًٚػ بف، ـام أظىل اإلًٕٚن مـ أؿدار إٕام هل مـ رمحتف، وفذفؽ ؿٚل تًٚػ

، ؾِذفؽ جٚءت هذه أيٜ فتٌغ ساط اهلل تًٚػ ذم ؿدره وذظف مع اخلِؼ، ؾحٔٞ حيّك مـ ﴾ ی

رمحتف، وحٔٞ يًىك مـ وشٚئؾ ؿدريف فتحَٔؼ مٌتٌٚه هل مـ رمحتف شٌحٕٚف ظدوه ادٌغ بٚفؼع هق مـ 

 وتًٚػ.

،أي هق ربُؿ شٌحٕٚف وتًٚػ افذي ؿٚل  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ؾحٔٞ هق افذي يًىُٔؿ مـ ؽر شٗال ذم تًٓٔؾ افقصقل دٌتٌٚـؿ،  ﴾    ﴿شٌحٕٚف

 ؿ بف؟!ؾُٔػ ٓ يًىُٔؿ وؿد شٖفتّقه ؾٚشتٌثتؿ واشتًْت

مَهدـؿ  ؾٚهلل ظز وجؾ هق ربُؿ افذي يدؾع فُؿ افًٍـ ذم افٌحٚر فتهِقا إػ مٌتٌٚـؿ ذم افقصقل إػ  

مر مـ ظجٚئٛ افًْـ فق تٍُر إمر ؾٔف، ؾ٘ن ادٚء مـ صٍتف اإلؽراق فُـ رمحٜ اممٚ هق بًٔد ظُْؿ، وهذا 

ٚٓت افْٚس بٚفْير إػ افًْـ دون وفُـ جٓ ،وشِٜٔ فِْجٚة، بؾ وفَوٚء احلقائٟاهلل بٚإلًٕٚن جًِتف 

 يده وًّٕتف شٌحٕٚف وتًٚػ. افْير خلٚفَٓٚ حتجٌٓؿ ظـ محد اهلل تًٚػ وصُره، ورؤيٜ

وفُـ طـ اإلًٕٚن إٔف اهتدى إفٔٓٚ  ،ؽ ذم افٌحٚر وؿد تُررت ذم افَرآنوهذه أيٜ، وهل جريٚن افٍِ  

تل حتُؿ افَدر، وٓ حٚـؿ هلٚ مـ ؽرهٚ هق افذي بًَِف دون هدايٜ اهلل، وطْف أن هذا مـ ضٌٚئع إصٔٚء اف

 ئًّٓؿ ظـ احلؼ ؾٔٓٚ.

ڦ  ﴿وافَرآن ٌٕف ـثرًا إػ أيٚت وافًجٚئٛ ذم اخلِؼ، حٔٞ خيرج افقء مـ وده ـَقفف تًٚػ   ڤ 

ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ى ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ ڦ  ې  ې  ې  ەئ    ې  ائ  ائ  ى 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 237 

وئ ۈئ   ەئ وئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ٔٓٚ افثامر أي ادًٚؾريـ، ؾٓذه إصجٚر افتل ؾ ﴾ ۇئ 

يُقن ؾٔٓٚ افْٚر فٔتحَؼ مْٓٚ افٍْع مـ وجف آخر هق ظذ افود مـ افثامر افتل خترج مْٓٚ، وـؾ هذا دفٔؾ 

 ظذ ؿدرة اهلل تًٚػ وظذ رمحتف بًٌٚده. 

 

ومـ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

ًٚ، آيٚت اهلل ذم افُقن أن يَع افٌالء حٔٞ ٓ داؾع فف  إٓ اإلفتجٚء إػ اهلل، وهذا ؿٚشؿ منسك ذم افٌؼ مجًٔ

ؾحٔٞ يَع افٌالء ويدرك ادرء إٔف أشر فف ـام يَع ذم افزٓزل وافزاـغ وافٍٔوٕٚٚت ؾ٘هنؿ يتقجٓقن إػ 

اهلل يًٖفقٕف افِىػ وافرمحٜ، وهذا افٍىرة افتل جٌؾ ظِٔٓٚ اخلِؼ، وهٚ هْٚ ؾ٘ن اإلًٕٚن وهقشٚئر ذم 

افٌحر ؾَٔع افٌالء ؾحْٔٓٚ يًْقن مٚ يدظقن أهلٜ افٌٚضِٜ، ويدرـقن وًػ ؿقاهؿ ذم دؾع هذا  مرـٌتف ذم

 افٌالء ؾًٖٔفقن اهلل وحده دون شقاه.

دل ظذ أن أهلٜ افٌٚضِٜ واإلؽسار بٚفٍْس أوهٚم ظٚروٜ ٓ  ﴾پ پ پ پ ڀ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

هنٚ تيٓر ظذ ؾِتٚت افًِٚن وظْد ادِامت، تهّد أمٚم ادحـ، بخالف افٍىرة افتل هل أصؾ اخلِؼ، ؾ٘

ًٚ يتٌِس بف هٗٓء ظذ  ًٚ ـٚذب ؾذهٚب مٚ ذم ؿِقب افًٚبديـ مـ أنثر دًٌقداهتؿ دل أن هذه ادًٌقدات إؾُ

 وجف افزخرف افُٚذب اخلٚدع.

ؾٓذا حٚل هٗٓء، يِجٗون ظْد احلٚجٜ إػ اهلل فًٔىٔٓؿ ويْجٔٓؿ نثؿ  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿وؿقفف  

 مىِقهبؿ ـٍروا وأظروقا، وهذا احلؼ ؿد تٖـد ـثرًا ذم افَرآن افُريؿ.إن حهؾ هلؿ 

ؾٓذا هق اإلًٕٚن، وهذه خهٚفف، حٔٞ يٌٌل ويًْك ظْد حِقل  ﴾ ٿ ٿ ٿ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ۈئ  ﴿افًْؿ، وٓ ينُر ادًْؿ وٓ يْٛ افٍوؾ ٕهِف، إٓ افَِٔؾ مـ اخلِؼ ـام ؿٚل تًٚػ ۈئ  ۆئ 

 . ﴾ېئ 

يٌٌْل أن هذا إؿرارًا فِْٚس ظذ مٚ هؿ ظِٔف، ؾ٘ن ـٚن اإلًٕٚن ـذفؽ ؾِؿ يًٚؿٛ إذًا وؿقفف تًٚػ هذا ٓ    

ظذ أمر هق مـ مًدٕف؟ وهذا يدفؽ ظذ أن افؼع جٚء فتَقيؿ اإلًٕٚن ٓ دقاؿٍتف، إذ إدراك اإلًٕٚن 

حؼ اخلر ًٍٕف ٓ يًْل أن تقوع افؼائع ظذ وؾؼ مٚ هق ظِٔف، بؾ تقوع افؼائع ظذ وؾؼ احلؼ، ومٚ حي
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پ  ﴿فِقجقد، ومـ هذا ـٕٚٝ افًٌٚدة حتتٚج إػ افهز ـام ؿٚل تًٚػ پ  پ  ،ومداؾًٜ  ﴾پ 

 اإلًٕٚن هقاه هق اخلر فف، أمٚ افؼ ؾٓق متٚبًٜ افٍْس واهلقى.

وممٚ يٌٌْل أن يًِؿ أن اهلل حيٛ مـ ظٌده أن يًٌده ويرجقه ذم حٚل افرخٚء، وهذا ممٚ حيَؼ اإلجٚبٜ ظْد   

ەئ  ﴿د وصػ اهلل زـريٚ وأهِف بَقففافٌالء ؾَ ى ائ ائ  ې ى  ې 

ۇئ ۇئ  وئ وئ  تًرف ظذ اهلل ذم افرخٚء يًرؾؽ ذم  ))ِؿشووؿقفف صذ اهلل ظِٔف  ﴾ەئ 

 .((افندة

 

 . ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

افٌحر، فُْٓٚ افٌٍِٜ،  وهذا تذـر مـ اهلل فًٌِد إٔف ذم ؽٍِٜ إن طـ أن افًجز ظـ وؿع افٌالء إٕام يُقن ذم  

ؾَٔقل اهلل تًٚػ فف: إن ذم افٔٚبًٜ مـ افٌالء مٚ فق وؿع ؾِـ يدؾًف ظُْؿ داؾع، ؾِق وؿع ظُِٔؿ اخلًػ 

وهق ممٚ يَع مـ افزٓزل وأصٌٚهٓٚ ممٚ تًِّقٕف وتروٕف، أو وؿع ظُِٔؿ افرجؿ بٚحلجٚرة، ٕن احلهٛ هق 

قم فقط، ـام أن افزاـغ يُقن ؾٔٓٚ هذا حغ تٍْجر، ـام افرمل بٚحلجٚرة، وهق أمر وؿع ظذ أمؿ شٚبَٜ ـَ

 أن اإلهنٔٚرات هل ظذ هذا ادًْك، ؾٓؾ هْٚك مـ يًُّْؿ مـ هذا افٌالء؟!

 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

 .﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

فف، ؾام افذي يوّـ  ذفؽ بُٖٕؿ حتتٚجقن هلذه افًّْٜ مـ رـقب افٍِؽ ذم افٌحر، وفذفؽ شتًقدون  

ًٚ تٌْٔف أن  فُؿ أن ٓ حيدث هذا ؾرل اهلل ظُِٔؿ ؿهػ افريٚح ؾٌٔرؿُؿ، وتًّٜٔ اهلل ؾًؾ افريح ؿهٍ

ًٚ فُن شٍُْؿ  افريح افتل يزجل اهلل هبٚ افٍِؽ ذم افٌحر ؾتقصُِؿ دَٚصدـؿ هل مـ جيًِٓٚ اهلل شٌٌ

 وحتَٔؼ اهلالك بُؿ.

ؾًِتؿ ذم شٚبؼ أمرـؿ، فُـ ٓ تًْل أبدًا أن افٍرق ذم  أي جزاء بام ﴾ڍ ڍ ڌ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

افٌحر هلذه افًِٜ ؾَط، ؾَد جٚء ذم احلديٞ أن افٌريؼ صٓٔد، ومل يٖت ذم افَرآن ذـر افنٓٔد ظذ مًْك 
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اإلصىالح إٓ بّـ ؿتؾ ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ، وفُؿ وشع احلديٞ دائرة افنٓٚدة ذم أخرة، وؿد ـتٛ ذم 

 ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ، وفُـ وشع احلديٞ دائرة افنٓٚدة ذم أخرة، وؿد ـتٛ ذم افنٓداء ؽر افَتذ

ًٚ مْٓٚ مٚ ـتٌف افًٔقضل، وؿد ظدهؿ إجٓقري ادٚفُل إػ شتغ.   افنٓداء ؽر افَتذ ذم شٌٔؾ اهلل ـتٌ

أي مـ يتٌع مٚ يزهؼ مـ ٍٕقشُؿ مـ إوفٔٚء وإٕهٚر  ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وؿقفف تًٚػ:   

ُقن دمُؿ وأرواحُؿ هبذا اإلؽراق ترة ظذ مـ وراءـؿ بال نثٖر، وهذا مـ أظيؿ افَٓر افذي يَع ذم ؾٔ

افٍْقس، ؾ٘ن افثٖر يىٍئ افٍْقس وينٍل ؽِِٔٓٚ، فُـ ادقت ظذ هذا افقجف مـ افٌرق أو مٚ ـٚن ذم 

ًء ٓ ؿّٜٔ فُؿ، وأن مًْٚه ٓ جيًؾ فِقيل مٍْذًا فثٖر، وبٌر اإليامن وافهز واإلحتًٚب يًْل إُٔؿ هٌٚ

أوفٔٚءـؿ أهقن مـ أن يىٍٗوا نثٖرهؿ مـ ؿٚتؾ أبْٚئٓؿ وهذا مٚ حيَؼ ؿقل افٍٚروق ظّر ريض اهلل ظْف حغ 

 ؿٚل: احلّد هلل افذي ؿٓر ظٌٚده بٚدقت. 

هذا وإن افًرب فًّٔقن مٚ ٓ يٗخذ فف افثٖر ؿتٔؾ اهلل ـام ؿٚل ظّر ريض اهلل ظْف ٕوفٔٚء مَتقل ؿتِٜ رجؾ 

ًٚ ظـ ظروف ؾَٚل ظّر: هذا ؿتٔؾ اهلل، ٓ أوديف أبدًا، وـذفؽ ـٕٚقا يًّقن مـ مٚت حتػ إٔػ مـ دؾً

 مٚ ذبح اهلل ؾال تٖـِقه، ومٚ ذبحتؿ إٔتؿ ؾُِقه. -ذوات إرواح وفذفؽ ؿٚل ابـ ظٌٚس:

إفٔف وهذه أيٚت ذم ذـر أحقال اإلًٕٚن مع افرخٚء وافندة فتٌغ أن افْٚس ذم حٚل افندة يِتجٗون   

ًٚ، فُـ ادٗمـ هق مـ يِتجئ إفٔف ذم ـؾ حٚل٧ أي ذم افندة وافرخٚء، وهذا تٌْٔف إػ مًّك افًٌٚد  مجًٔ

،نثؿ دل هذا أن افنٔىٚن إٕام  ﴾       ﴿افذيـ تَدم ذـرهؿ ذم ؿقفف تًٚػ

افنٔىٚن،  يَقى صقتف ذم حٚل افرخٚء وافًْٔؿ وافٍرح وادرح، إذ ذم هذا احلٚل تْىِؼ فًٍْف إػ دظقة

 وفذفؽ ـٚن مـ دأب افهٚحلغ أن خيٚؾقا هذه افِحيٚت ٕهنٚ حليٚت ؽٍِٜ ظـ افنُر وافذـر.

حتتّؾ أن حيؾ هبؿ اإلؽراق وهؿ ظذ افز بام يًِط ظِٔٓؿ مـ ادٔٚه  ﴾ڃ چ چ چ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

 ؾٔحهؾ هلؿ افٌرق وهؿ ذم افز دون افًقدة فٌِحر.
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک گ گ  ک ﴿ؿقفف تًٚػ    

 .﴾ ڱ ں ں

مع مٚ تَدم  ﴾ ٿ ٿ ٿ ﴿إير إػ هذا افًىٚء اإلهلل، ومٚ ؿٚبِف مـ ؾًؾ اإلًٕٚن وؿقفف اهلل ظْف  

،ذفؽ فتًِؿ أن افًٌد ادٗمـ إٕام حيَؼ مراد اهلل مْف، وأن  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ﴿مـ ؿقفف تًٚػ

بٚختٔٚره افىٚظٜ يُقن ؿد خرج مـ ـؾ هذه  ظٌٚدتف هل أحٛ افًٌٚدات إػ اهلل، ؾ٘ن هذا افًٌد ادٗمـ

 افَٔقد فٔحَؼ صُر ًّٕٜ اهلل ظِٔف، وهل ؿٔقد افٍْس واهلقى وافٌٍِٜ، وإؽقاء افنٔىٚن ومُره بف.

ؾٚهلل ظز وجؾ ـرم آدم وذريتف، مع مٚ ذـر ظـ أصؾ خَِف مـ مٚء مٓغ، فُـ ـٚن اإلـرام بٚفًْؿ افتل   

وبٚجلزاء افذي شٔجْٔف ب٘يامٕف، وبتًخر مٚ ذم افًّقات ومٚ ذم  حهِٝ فف، وبٚفؼائع افتل ٕزفٝ ظِٔف،

 إرض فف.

ًٚ ظذ    وممٚ ينٚهد مـ خهٚئص اإلًٕٚن إٔف ادخِقق افقحٔد ظذ إرض افذي يّق ؿٚئاًم مْتهٌ

 ،ًٚ ًٚ مٚصٔ ًٚ فِزمـ حتك يَػ مْتهٌ رجِغ، وٓ يًتّد ظذ يديف ذم ادق، ـام إٔف أـثر ادخِقؿٚت احتٔٚج

ؾ٘ن ظٚمٜ افدواب ٓ حتتٚج إٓ ددة يًرة حتك متق ظذ أربع، بؾ إن بًوٓٚ بًد وٓدهتٚ بَِٔؾ، وـذفؽ 

ًٚ فِزمـ، وهذا دٚ حيي فف  إظداد اإلًٕٚن فسإشتَالل ذم حتهٔؾ حٚجٚتف هق أـثر ادخِقؿٚت احتٔٚج

اإلًٕٚن ؾ٘ن ًٍٕف ذم  اإلًٕٚن ومٚ حتي فف شٚئر افدواب، ؾ٘ن افدواب ًٍٕٓٚ ذم جًّٓٚ ؾَط، بخالف

إرادتف افًٚدٜ، وفذفؽ ؾام أهع مٚ يْتٓل حتهر افدواب حلٚجتٓٚ، أمٚ إرادة اإلًٕٚن ؾتحتٚج فقؿٝ ضقيؾ 

 ﴿حتك تهٌح هذه اإلرادة مًٗوفٜ، وفذفؽ ٓ يًتَؾ اإلًٕٚن هبذه اإلرادة إٓ بًد افٌِقغ ـام ؿٚل تًٚػ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  فرصد ، ؾجًؾ افٌِقغ وا﴾ې 

ذضغ فتحَٔؼ اشتَالل اإلرادة، وهذا افزمـ ؿد يُقن هق أضقل ظّر تٌٌِف بًض افدواب بؾ ؿد يُقن 

ًٚ فَقفف  وًٍٓٚ، ذفؽ دٚ حيي فف اإلًٕٚن نثؿ إن خَِتف تتالءم مع افؼع افذي يتقجف هلذه اإلرادة حتََٔ

مج  ﴿تًٚػ حج  يث  ىث  مث  جث  ًٕٚن، ؾٕ٘ف ؾًٚمٜ افدواب هلٚ ذيؾ يًس ظقرهتٚ بخالف اإل ﴾يت 

مٖمقر هق بًس شقأتف، ؾتالءم مجٚل اخلِؼ وحًْف مع تُِٔػ اإلرادة بٚفؼع، وهذا تراه موىردًا ذم 

 تالئؿ خَِف احلًـ مع افؼع ادْزل.
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ومـ أظيؿ مٚ ـرم بف أن شخر اهلل فف ـؾ ادخِقؿٚت، ؾًٌوٓٚ فألـؾ وبًوٓٚ فٌِس وبًوٓٚ فِحّؾ،   

ًٚ ـث رًا مـ هذا افٌٚب، ؾٓل شقرة تُٚد تُقن خمهقصٜ فذـر افًْؿ ومـ ؿرأ شقرة افْحؾ ظِؿ صٔئ

 افَدريٜ ظذ اإلًٕٚن، وـذفؽ شقرة افروم ؾٓل ظذ هذا إمر مـ ذـر افًْؿ.

ًٚ هبذه اإلرادة ادًتَِٜ افتل حتَؼ فف اإلٕتٍٚع بٚخلِؼ وهل    وؿد يًٖل شٚئؾ ـٔػ يُقن اإلًٕٚن مُرم

ې  ﴿ًٚػ ظْف ذم هذا افٌٚبشٌٛ افتُِٔػ وٕزول افؼائع مع ؿقفف ت ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ،ذفؽ ٕن ظٚمٜ افًِػ  ﴾ې 

جيًِقن إمٕٜٚ هل افىٚظٜ وافٍرائض، وٓ خترج أؿقاهلؿ ظـ مًْك افتُِٔػ، ؾ٘ذا ـٚن ؿٌقل محؾ 

 افتُِٔػ طِاًم وجٓالً، ؾُٔػ هل شٌٛ ـرامتف ظذ بَٜٔ اخلِؼ ممـ أبغ هذا افتُِٔػ؟ 

اب أن وصػ افيِؿ واجلٓؾ ـٚن بًٌٛ ظدم إدراك اإلًٕٚن فثَؾ هذه إمٕٜٚ وظٚؿٌتٓٚ، فُـ دٚ ؾٚجلق  

حهؾ مْف افٌَقل ؾ٘ن ـّرم ذم أؿداره ـخَِف ومٚ شخر فف مـ اجؾ حتَٔؼ هذا احلّؾ ظذ خر وجف، ؾِؿ 

ًٚ فِقصػ افذي ؿٚفف اهلل ظْف ۇئ  ﴿يُـ افتُريؿ ٕٚؾٔ ٕمٕٜٚ فُْف ـٚن مـ أجؾ افَٔٚم هبذه ا ﴾ۇئ 

 ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ ڄ ڃ ﴿ظذ وجٓٓٚ، نثؿ يًِؿ اتهٚؾف هبذه إوصٚف دٚ ؿٚل اهلل تًٚػ

ېئ ۈئ  ۈئ  ،وفذفؽ ؾًٚمٜ أوصٚف افَرآن فسإًٕٚن إٕام هل فٌٚفٌف، وخيرج مْٓٚ أهؾ  ﴾ ۆئ 

ہ  ﴿افىٚظٜ وافًٌٚدة ـَقفف تًٚػ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ 

﮷   ہ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﮹    ہ  ﮸ 

﮻ ﮼ ﯁  ﮺  ﯀  ﮿  ﮾   .﴾﮽ 

ٹ  ﴿وذم هذه أيٜ ذـر مٚ ـرم اهلل بْل آدم مـ محِٓؿ ذم افز ظذ افدواب وؽرهٚ ممٚ ؿٚل تًٚػ   ٹ  ٹ 

ۅ  ﴿،ؾ٘ن اهلل ؿٚل ذم شقرة افْحؾ ﴾ڤ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۉ ائ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ٻ    ۉ  ٻ  ٻ  ٱ ٻ 

ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٿ ٿ ٿ    پ  ٺ 
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڇ  ﴿ٗمْقن،وؿٚل ذم شقرة اد ﴾ٿ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڑ    ڍ  ژ  ژ   ، وآيٚت أخرى ذم هذا ادًْك.﴾ڈ 

 وأمٚ محِٓؿ ذم افٌحر ؾًذ افٍِؽ ـام تَدم ذـره.  

أي مـ ادىًقم وادٌِقس وؽر ذفؽ ـٚدؼوب وادنقم، وـؾ  ﴾ ڳ ڳ ڳ ﴿وؿقفف تًٚػ  

 ڳ ا﴿إٓ أهنٚ ـذفؽ مـ ادتع ؾٓل مـ  ذفؽ مع مٚ ؾٔف مـ رزق ذم ؿوٚء حقائجٓؿ ودؾع افي ظْٓؿ

،وٓ تُقن ـذفؽ إٓ دٚ يتحَؼ ؾٔٓٚ مـ راحٜ افٍْس وضّْٖٕٔتٓٚ، وهذا جيده افٌؼ ذم إًٍٔٓؿ، حٔٞ  ﴾

ٓ يتحَؼ هلؿ ٍٕع ذم رء ممٚ خَِف اهلل ظذ وجٜٓ افىٌع إٓ وهق حمٌقب ومنتٓك مـ افٍْقس افًقيٜ، 

ۉ  ﴿َط، وفُْف يِتذ هبٚ ويًًد هبٚ، ـام ؿٚل تًٚػ ظـ إًٕٚمؾ٘ن ادرء ٓ يْتٍع مـ هذه إرزاق ؾ

ى  ى  ې  ې  ې  ژ  ﴿وـام ؿٚل ظـ افًْٚء فِرجٚل وافرجٚل فًِْٚء ﴾ې  ژ  ڈ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

پ    مب ﴿،وـام ؿٚل ظـ افٌٔقت ﴾ڱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  وؿٚل ظـ جِقد  ﴾ٱ 

ٿ  ﴿إًٕٚم ومٚ ظِٔٓٚ ٿ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڤ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ،وفذفؽ ؾٓذه افًْؿ دمّع بغ وصػ افرزق وبغ  ﴾ٿ ٹ 

ٿ  ﴿وصػ افىٌٜٔ، وأمٚ ادحرم ؾَِٔؾ ـام ؿٚل تًٚػ ٺ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴾ڀ 

وفذفؽ ؾال يذـر ذم ـتٛ افٍَف ادٌٚحٚت ٕهنٚ إصؾ، إٕام تذـر ادحرمٚت وافْجٚشٚت ٕهنٚ ؿِِٜٔ 

 حمهقرة ويُّـ اشتَهٚؤهٚ وظدهٚ.

تَدم اخلالف ؾٔٓٚ حقل أؾؤِٜ جْس افٌؼ  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ػوؿقفف تًٚ  

ظذ ادالئُٜ أو افًُس، وافذي أطْف أن جْس ادالئُٜ أؾوؾ مـ جْس افٌؼ واهلل أظِؿ، وهل مـ 

 مًٚئؾ افتهقر افتل ٓ يٌْل ظِٔٓٚ ـثر أمر ؾال يْنط هلٚ.
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ؿقفف تًٚػ  

﮶  ۓ ے ۓ ﮵  ﮴  ﮻﮼   ﮲﮳  ﮺   ﮹   ﴾﮷﮸ 

  

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿هذا ظقد إػ مٚ ـٚن احلديٞ ؾٔف ؿقفف تًٚػ  

ؾٍل هذه أيٜ بغ اهلل تًٚػ ؾٔٓٚ مٔزان احلًٚب واجلزاء يقم افَٔٚمٜن ذفؽ بٖٕف يدظك ـؾ أحد بُتٚبف  ﴾

،وؿٚفقا  ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿افذي ؿدمف، ـام ؿٚل اهلل ذم مٚ تَدم مـ هذه افًقرة

أخرى، أي أن افْٚس يدظقن بُزيٚئٓؿ وأئّتٓؿ افذيـ اتًٌقهؿ، وـؾ ذفؽ حتتِّف أيٜ ويدل  مًٚين

ظِٔف افَرآن ذم آيٚت أخرى، وفذفؽ مـ أحُٚم هذه افدٕٔٚ أن يِحؼ إتٌٚع بٖتٌٚظٓؿ، ويِحؼ حُؿ افدار 

ذا يًِؿ أهؾ اإليامن أن بٖحُٚم ؿٚدهتٚ وشٚداهتٚ، ـام أن ادذاهٛ إٕام تًرف بٖؿقال متٌقظٔٓٚ مـ أئّتٓٚ، وه

ٓ يٌَِقا افدخقل ذم ضقائػ افٌدظٜ وافوالل حتك فق اشتَِقا ظْٓٚ بٖؿقال، ٕن افدخقل ذم افىٚئٍٜ 

دمًؾ حُؿ أؾرادهٚ بحُؿ افَٚدة وافُزاء ؾٔٓٚ، وهذا دٚ ـٚن ٓ يدرـف افًٌض ؾٕ٘ف يًتخػ ذم افدخقل 

ؿ يزظؿ إٔف فٔس ظذ مٚ يَقفقٕف مـ هذه ذم افىقائػ افتل هلٚ صٚرات أهؾ افٌدع واختٔٚراهتؿ نث

اإلختٔٚرات وادذاهٛ، وهذا جٓؾ هى ذم افُثريـ ممـ يًِؿ افًْٜ ذم أبقاب ويتٚبع أهؾ افٌدع ذم 

 اإلٕتيٚم واإلٕتًٚب. 

، وهذا افًٔٚق ﴾ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ىك فِّٗمْغ ذم أيامهنؿ، وهذا يرجح أن ادَهقد بٚإلمٚم هق افُتٚب، وهل تدل ظذ أن افهحػ تً

ًٚ ؿرأه، وإن ـٚن ممٚ يٌوٌف وحيزٕف ٌٕذه ومل يٌَؾ ظِٔف، نثؿ يُقن  جٚءت ؾٔف آيٚت ـثرة، ؾ٘ن أظىل ادرء ـتٚب

ًٚ بال  اجلزاء ظذ أظامهلؿ بٚفًدل بؾ بٚفرمحٜ ـام جٚءت بذفؽ أيٚت، وؿٚرن بغ هذا افقظد ذم افًىٚء تٚم

 .﴾ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ٚؾريـ ـام تَدمَٕص وبغ ؿقفف تًٚػ ذم افُ

 ﴿وممٚ يدل ظذ مٚ ؿدمْٚ مـ ؾرح ادٗمـ بُتٚبف ؾَٔرؤه، وأمٚ أخر ؾٌٌٔض ـتٚبف ويًرض ظْف ؿقفف تًٚػ  

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   . ﴾ې ۋ 
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﮻﮼   ﴿ؿقفف تًٚػ   ﮺   ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   ﴾﮲﮳ 

ًٚ، ؾ٘ن هٗٓء حي   ًٚ وظذ وجقهٓؿ، ؾٖٕك هلؿ أن وهذا مَٚبؾ إؿٌٚل ادٗمْغ ظذ ؿراءة ـتٌٓؿ ؾرح ؼون ظّٔ

يَرؤوا ـتٌٓؿ، وهذه أيٜ ظذ افْقع مـ حتقل ادًٚين يقم افَٔٚمٜ إػ أجًٚد ترى، وذفؽ ـ٘تٔٚن ادقت ذم 

شقرة ـٌش يذبح بغ اجلْٜ وافْٚر، وحتقل احلًْٚت وافًٔئٚت وهل مـ ظٚمل ادًٚين ذم افدٕٔٚ إػ أهرام هلٚ 

افٌَرة وآل ظّران ؽاممتٚن وهلام فًٚن حتٚجٚن ظـ صحٚهبام، ؾٍل هذه أيٜ  أوزان، وهُذا تٖيت شقرة

حٔٞ يٖيت أظّك افٌهرة ذم افدٕٔٚ، وهق مـ ظٚمل ادًٚين أظّك افًغ يقم افَٔٚمٜ، وهذا مـ افًدل اإلهلل 

چ  ﴿ذم اجلزاء، ؾ٘ن حٚل ادرء ذم افدٕٔٚ هق مٚ جيده يقم افَٔٚمٜ ـحٚل ادْٚؾَغ ذم ؿقفف تًٚػ ڃ  ڃ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وهذا هق حٚهلؿ ذم افدٕٔٚ ذم اؾساق طٚهرهؿ ظـ  ﴾چ 

ک ﴿بٚضْٓؿ، وـذفؽ ؿقفف تًٚػ ظـ مًٕٚل افزـٚة:  ک  گ   (أي ـْقزهؿ)ک  گ  گ 

ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  إذ هذا حٚهلؿ ذم مْع افزـٚة ظـ مًتحَٔٓٚ حٔٞ  ﴾گ 

ء ظّٔٚن افٌهرة ذم افدٕٔٚ، يًٗفقهٚ، ؾتًرض جٌٚهٓؿ وتتًّر، نثؿ يديرون جْقهبؿ نثؿ طٓقرهؿ ؾٓٗٓ

ًٚ ذم أبهٚرهؿ، وحيهؾ هلؿ افوالل وافتٔف ـام ـٚن حيهؾ  وظّٔٚن افَِقب حيؼون يقم افَٔٚمٜ ظّٕٔٚ

 افوالل ظـ احلؼ وافتٔف ظْف يقم افَٔٚمٜ. 

وإضالق صٍٜ افًّك ظذ افوٚفغ ذم افدٕٔٚ فٔس مـ بٚب ادجٚز ـام يريده افًٌض، بؾ هق ظذ احلََٜٔ،   

افًّك إٕام حيهؾ بًٌٛ ظدم افرؤيٜ، ورؤيٜ افَِٛ أن حيهؾ فف إدراك احلؼ ومتٚبًتف، وظامه هق  ؾ٘ن

افود مـ ذفؽ، وهذا مـ بٚب احلَٚئؼ، ؾِٔس ظّك افًغ بٖوػ ذم هذا إمر مـ ظّك افَِٛ فُٔقن هق 

 إصؾ وظّك افَِٛ جمٚزًا ـام يَقفقن. 

ىئ ﴿ؾَد ؿٚل شٌحٕٚف:     ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ  ۆئ  ،ويٌَك افَقل: هؾ  ﴾ ۆئ 

هذا ـْٚيٜ أم ٓ؟ واجلقاب ـذفؽ: ٓ، وإٔٚ أذح فؽ ادجٚز وافُْٚيٜ ـام هل ظْدهؿ ذم ـتٌٓؿ، وـام 

 ذحٓٚ إمٚمٓؿ ذم هذا افٌٚب وهق افزخمؼي.

ؾٚدجٚز ظْدهؿ هق إخراج افٍِظ ظـ مًْٚه ادقوقع فف بٚفُِٜٔ واشتًامفف ذم ؽر هذا ادًْك، ؾٔحهؾ   

 إخراج افٍِظ ظـ مًْٚه، واشتًامفف ذم ؽر ادقوقع فف. -ن:بٚدجٚز أمرا
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أمٚ افُْٚيٜ ؾٓل جزء مـ ادجٚز ظْدهؿ، ؾٓل ٓ خترج افٍِظ ظـ مًْٚه، وفُـ يًتًّؾ ذم ؽر هذا   

 ادًْك.

ّٕف بٚفُْٚيٜ يتحَؼ ادًْك ادقوقع فف دون اخلروج ظـ مًْك افٍِظ ابتداًء،    وأمٚ مٚ يستٛ ظِٔٓام ؾ٘

 دجٚز ؾٕ٘ف ٓ يتحَؼ إٓ بٚخلروج ظـ ادًْك ادقوقع فف.بخالف ا

﮶   ﴿ؾَقفف تًٚػ هْٚ   ﮵  ﮴  مل يتحَؼ هبٚ أحد إمريـ، إذ مل خيرج افٍِظ ظـ مًْٚه أصاًل  ﴾﮲﮳ 

 حتك ْٕير أحهؾ افثٚين أم ٓ، ؾًِٔٝ هذه أيٜ مـ بٚب افُْٚيٚت، وٓ هل مـ ادجٚز.

ة ؿدياًم إمٚ أن تُقن ٕجًٚد وإمٚ أن تُقن ٕؾًٚل، وؿقهلؿ ٕجًٚد إٕام واظِؿ أن أشامء ادًٚين ظْد افْحٚ  

هق دٚ يىِؼ ظذ ظٚمل افنٓٚدة، نثؿ اظسؾقا بٖن أشامء إؾًٚل ؽر مدرـٜ بٚفٌك، ؾّـ أيـ ددظل ادجٚز 

رك افزظؿ أن إشامء حَٚئؼ ظذ مٚ هق صٚهد، وجمٚز ظام هق مـ ظٚمل افٌٔٛ أو ظٚمل ادًٚين ؽر ادد

بٚفٌك؟!، وفذفؽ ؾٕٚصؾ أن أشامء ادًٚين حَٚئؼ إٓ إذا أضَِٝ ظذ منٓد يتٌغ فْٚ ظدم احلََٜٔ 

ؾْوىر فَِقل بٚفُْٚيٜ، وإن صٚء افًٌض اإلسار ظذ تًّٜٔ هذا جمٚزًا ؾُِٔـ، مع أن ظِامء افٌٔٚن ٓ 

 ذـر افزخمؼي ًٍٕف، ؾام يروقن مْٓؿ هذا، وؿد يَع ذم ـالم بًوٓؿ افتخِٔط بغ افُْٚبٜ وادجٚز ـام

أخزٕٚ اهلل ظْف مـ ظٚمل افٌٔٛ مـ أشامء هل حَٚئؼ، ويتًِؼ هبٚ مًٚين ـام يتًِؼ بحَٚئؼ ظٚمل افنٓٚدة، 

ؾٚفًّك افٌَِل حََٜٔ، ويتًِؼ بف ظدم رؤيٜ ادًٚين، ـام أن ظّك افًغ حََٜٔ، ويتًِؼ بف ظدم رؤيٜ 

 إصٔٚء.

ًٍْف مـ حَٚئؼ ـٚفًغ وافٔد، وٕثٌٝ هلٚ مٚ تًِؼ هبٚ مـ مًْك، ؾٚفًغ وفذفؽ ؾْٕ٘ٚ ٕثٌٝ هلل مٚ أنثٌتف ف  

 -ترى وتٌك، وافٔد تًىل وتٌىش، ؾ٘ن ؾّن أحدهؿ آشؿ بَّتوٚه دون ٍٕل احلََٜٔ جٚز، ؾَقفف تًٚػ

ڑ  ﴿ ڀ  ﴿تًْل بحٍيْٚ، وـذفؽ ؿقفف تًٚػ ﴾ژ  پ  پ  أي ٕكة اهلل مًٓؿ ومًْٜٔ هلؿ  ﴾پ 

 وافٔد، مع إنثٌٚت حََٜٔ وجقدمهٚ هلل تًٚػ بام ئِؼ بٖشامئف وصٍٚتف.ٕن هذا مَتٙ افًغ 

وظْقان ادداؾًٜ بغ افٍريَغ، وفق زظؿ محِٜ افديـ أهنؿ ظذ هذا ادًْك فُذهبؿ خهقمٓؿ بٕٚدفٜ    

ًٚ افتْٚزل ظْف، ؾُؾ مٚ ظْدـؿ هق بوٚظٜ تهِح فًِرض وافىِٛ، ؾُؿ مـ  اجلِٜٔ، وذفؽ بام ؿٌِتؿ شٚبَ

ّتؿ أن هذا مـ أصقل دظقتُؿ نثؿ مٚ فٌثتؿ أن جًِتّقه اجتٓٚدًا مٙ وجٚء ؽره، وـؿ صًْتؿ مرة زظ
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ًٚ ظذ اهلل  ظذ خمٚفػ ذم أمر نثؿ ستؿ مـ أهِف، وهُذا هل مًرة ـؾ دظقتُؿ، تَقفقن ؾٔٓٚ صٔئ

أصحٚب وتًٌْقٕف إفٔف نثؿ ترمقٕف وتًٌٔقن مـ بَل ظِٔف، وفذفؽ يّجد دخٚفٍُٔؿ أن يَقفقا إُٔؿ فًتؿ 

مٌٚدئ، وٓ رجٚل دظقة بؾ إٔتؿ ـٌرـؿ تًٚومقن، ؾ٘ن ظروٝ ظُِٔؿ أنثامن بوٚظتُؿ بًتّقهٚ بثّـ 

 بخس حَر.

مًرة افدظقة هل مًرة افثٌٚت ظذ افَٔؿ وادٌٚدئ، ترؾض ؾٔٓٚ اإلصساك وادًٚومٜ، ٕهنٚ تًًك أن   

ًٚ ذم ٍٕقس أتٌٚظٓٚ وخهقمٓٚ ظذ افًقاء، فُـ إ ير إػ هٗٓء افٔقم، ؾام هق افقء افذي مل يَرر احلؼ جِٔ

يًٚومقا ظِٔف؟! ومٚ هق إمر افذي ـٕٚقا ظِٔف وبَل ظْدهؿ؟!  فَد رؾًقا رايٜ اجلٓٚد نثؿ ٕدمقا ظذ 

تٚرخيٓؿ ؾٔف، ودظقا إػ إشَٚط ديـ اجلٚهِٜٔ حتك يُقن افديـ ـِف هلل نثؿ آل أمرهؿ إػ أن يُقن رجٚهلؿ 

غ ؾٔٓٚ، وزظّقا أهنؿ رجٚل افقظقد افَرإٜٓٔ ؾٌَِٕٚقا إػ مقإع ودهٚ هؿ أزٓم هذه افْيؿ وافًٚمِ

يًٚدون أهِٓٚ مع ظدوة أهؾ افٌٚضؾ ذم ـؾ افٌالد، ؾٖي ديـ هذا افذي يًتيِقن بف ويزظّقن أهنؿ 

محٚتف؟! أهنؿ فًٔقا إٓ جزءًا مـ هذه افٌوٚئع ذم شقق افًرض وافىِٛ وشقق ادًٚومٚت مـ أجؾ 

زب، ووؿقدهٚ أوفئؽ ادٌٍِقن مـ إتٌٚع ممـ دؾًتٓؿ افنًٚرات فدؾع افثّـ ذم مهٚفح افَٚدة واحل

 جٔقب ادأل مْٓؿ.

ذم هذه أيٚت يٌغ اهلل تًٚػ أظيؿ ؾتْٜ مرت ؾٔٓٚ دظقة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهل افتل ؿٚل اهلل   

 ظِٔف وشِؿ دقاؾَتٓؿ مع أن أيٚت افَرإٜٓٔ إخرى تٌغ أن مٔؾ افرشقل صذ اهلل ﴾ ۋ ۅ ﴿ظْٓٚ

 ﴿إٕام رجٚء إشالمٓؿ وؿٌقهلؿ افديـ ـام ؿٚل تًٚػ ظـ ٍٕس رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وجٓده

ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ک  ﴿وؿٚل تًٚػ ﴾ ٿ  ک  ک  ڑ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ہ ٚت ظذ افدظقة وؿّٔٓٚ ومٌٚدئٓٚ، ،ومل يُـ هذا ادَهد احلًـ ظذرًا ذم دخقل أؾؼ ادًٚوم ﴾ ہ 

بؾ وٓ حتك ظذ رجٚهلٚ وذفؽ حغ ضٌِقا مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يًزل افٍَراء مْٓؿ ظْٓؿ 

جئ  ﴿ؾٖٕزل اهلل تًٚػ ی ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

يب جت  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  ،وفًّر احلؼ ـٚن هذا افثٌٚت  ﴾حئ 
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ًٚ جدًا، إذ ـٚن يزيد بٌض افُٚؾر يـ فِديـ وأهِف، وـٚن يزيد ظداءهؿ وإيذاءهؿ، فُـ هذا ـٚن مٍُِ

وؿقد افْك أيت، وهق شٌٔؾ اإلرتَٚء إػ درجٜ ادحْٜ افًِٔٚ حتك يتحَؼ افقظد افٌٚئٛ خِؼ هذه 

افِحيٜ افنديدة، أمٚ هٗٓء ؾَد تنتٝ هبؿ افًٌؾ، وحََقا بًض ادْٚؾع مـ ؾتٚت افىريؼ زظّقا أهنٚ 

غ مع أهنؿ حٚهلؿ يدل أهنؿ صٚروا ذم أحنٚء اجلٚهِٜٔ وحتٝ شِىٚهنٚ ورجًٚٓ مـ هل افْك وشٌٔؾ افتُّ

ؾَد صٚروا أوفٔٚء وأصٍٔٚء  ﴾ ائ ەئ ﴿أزٓمٓٚ وأرـٚهنٚ، وؿد حََقا هبذا مٚ ؿٚل اهلل هْٚ

فِىقاؽٔٝ، جيٚفًقهنؿ جمٚفًٜ افْٚصحغ ٓ بٚحلؼ وفُـ ـٔػ يدوم شِىٚهنؿ وتتجذر أرـٚن ممٚفُٓؿ، 

ذا افَرب وهذه اخلِٜ هل مـ حُّٜ افدظقة وٕتٚئٟ افتخع ظـ ادقاجٜٓ وافهدع بٚحلؼ، ويزظّقن أن ه

ويْدمقن ظذ تٚرخيٓؿ ادٚيض حٔٞ ـٕٚقا مـ أهؾ هذه ادقاجٜٓ افتل آفٝ هبؿ إػ افًجقن وافَتؾ 

اهلل  وافتؼيد، ؾٔٚ هلل ـؿ إٌَِٝ ادٍٚهٔؿ ذم ٍٕقس افْٚس افٔقم، وصٚر ضريؼ افَرآن وهدي افرشقل صذ

ًٚ ظْدهؿ، وصٚر أتٌٚظف يَذؾقن بُؾ افَْٚئض وافًٔقب، ؾٓؿ ادتنددون وهؿ افنٌٚب  ظِٔف وشِؿ مًٌٔ

ادتٓقر، وهؿ مـ يزيد بٌض إظداء فسإشالم بٖؾًٚهلؿ وصدظٓؿ بٚحلؼ، أمٚ هؿ ؾَد ارتَٝ هبؿ حُّتٓؿ 

وٕهحٜ، ؾٓٚ هل ادزظقمٜ إػ أن ُيًّع هلؿ مـ ؾرظقن وهٚمٚت وؿٚرون، بؾ اختذوا مًتنٚريـ 

مٗشًٚهتؿ وؿٚدهتؿ يدخِقن ظذ افىقاؽٔٝ ؾًّٔع هلؿ، وفق شئؾ أحدهؿ أي حؼ هلل ؿد ؿِتف ٓشتٓزأ 

بؽ وظٚبؽ، إذ يرى أن مهٚفح افدظقة ومهٚفح صٗون افْٚس أوػ بٖن خيٚضٛ هبٚ هٗٓء، أمٚ احلُؿ 

ؼق وادٌرب ؾٓل مـ افتقابع ٓ بٌر مٚ إٔزل اهلل، ومقآة أظداء اهلل، وافدخقل ذم ضقائػ افؼك ذم اد

إصقل، ؾٓل فًٔٝ مىٚفٌٓؿ ذم اإلبتداء، وإن ـٚن هلٚ دور ؾًتٖيت بًد أمقر هل إهؿ ذم حٔٚة احلزب 

 وافنًٛ وهبٚئؿ افٌؼ.

 ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وؿقفف تًٚػ   

جقدهٚ يدل ظذ ؿقة هذه ادَٚربٜ تَدم أن وشِٔتٓٚ افْٜٔ افهٚحلٜ فتجَٔؼ هدايٜ افَقم أو دؾع ذهؿ، وو  

أنثر هذا افًرض، وؿد ظِؿ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أوذي ذم اهلل مٚ مل يٗذ أحد ومل يُـ هذا اإليذاء 

ًٚ هلذه ادَٚربٜ، فُـ ظرض افٍتْٜ هق افتزيغ ذم ترك احلؼ مـ أجؾ اإلفتَٚء ذم مْتهػ افىريؼ،  داؾً

يْْٚ، وهذا أمر ؽر مٌَقل ذم اإلبتداء، بؾ هق حٚجز إٔٝ تنتؿ آبٚءٕٚ وتًٛ آهلتْٚ وتًٔٛ د -يَقفقن فف:
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بْْٔٚ وبغ أن ًّٕع فؽ ؾَط ؾُٔػ تريد مْٚ اتٌٚظؽ، ؾٓال تقؿٍٝ ظـ هذا، حْٔٓٚ شًّْع فؽ، وبًد 

 اإلشتامع يُقن اخلر فْٚ وفؽ.

ڑ  ﴿اـتؿ ظْٚ ؿقفف تًٚػ   ژ  ژ  ڈ  ہ  ﴿،واـتؿ هْٚ ﴾ڈ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ڇ ﴿واـتؿ ظْٚ  ﴾ہ  ڇ  ڇ  ڎ  ڇ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژ  ڈ  ھ  ﴿واـتؿ ظْٚ ﴾ڈ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے  ودظؽ مـ ـِّٜ ـٍر وـٚؾريـ، ؾٕ٘ام هق رأي ورأي، ودظؽ مـ أحُٚم افٌٔٛ وؿوٚء  ﴾ھ 

افًامء، فِْتؼ ٕحـ وإيٚك ظذ ـِّٜ شقاء ؽر ـِّٜ اهلل وهل ـِّٜ افْٚس ٕحتُؿ إفٔٓٚ، وـِّٜ ادهٚفح 

 ؾتٍهؾ بْْٔٚ. 

هذا مـ اإلؾساء ظذ اهلل، ؾام إٔٝ إٓ رشقل تٌِغ مٚ يقحك إفٔؽ، وختز افْٚس ـِّٜ اهلل أٓ ؾٚظِؿ أن   

 ،ًٚ تًٚػ ٓ ـِّتؽ، وتًِّٓؿ حُؿ اهلل ٓ حُّؽ، وهُذا ظذ ـؾ أحد إتًٛ إػ افرب وصٚر ربٕٚٔ

ٓذا أمر بٔد اهلل وـؾ داع إػ اهلل ؾٕ٘ف يٌِغ مٚ إٔزل اهلل، ريض افْٚس أم ؽوٌقا، أؿٌِقا ظِٔف أم ـرهقه، ؾ

ڱ  ﴿تًٚػ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  وأمٚ مٚ شَٔع ظِٔؽ وظذ أتٌٚظؽ مـ افًذاب ؾٓذا ؿدر هذا  ﴾ڳ 

 افديـ وهق ؿدر أتٌٚظف، وهبذا افٌالء حيهؾ افْك وتتحَؼ افقظقد.

وإمٚ  ﴾ۉ ې ې  ﴿فَد شّك اهلل أظامل افرأي مَٚبؾ مْٟٓ اهلل ؾتْٜ، ؾ٘مٚ وحل ـام ؿٚل  

،وـؾ اشٌٚغ ـِامت اجلامل ظذ افَٚذورات ٓ تٌر حَٚئَٓٚ، ﴾ ۅ ﴿ػوالٓت افٍتـ ـام ؿٚل تًٚ

واظِؿ يٚ ظٌد اهلل أن هذا مل يُـ ذم ؿوٚيٚ إحُٚم مـ احلالل واحلرام فُْٓٚ ـٕٚٝ تدور ظذ مْٟٓ 

افًّؾ، ومٚ يتًرض فف مـ ظروض، ظروض تُقن مـ أجؾ افتخع ظـ بًض احلؼ، حتك يتحَؼ افَرب 

دظقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وجدهٚ تَقم ظذ افتقحٔد وأن يُقن افديـ ـِٓـ واخلِٜ، ومـ تٖمؾ أس 

وذفؽ بٖن يًِؿ افْٚس أؾرادًا ومجٚظٚت أمرهؿ فف وحلُّف، ويًروقا ظـ مًٌقداهتؿ افتل يِتجٗون إفٔٓٚ 

ذم ًُٕٓؿ وظٌٚداهتؿ، ويٍُروا بُؾ ؿّٔٓؿ مـ جٜٓ مهدر احلؼ ؾٔٓٚ فُٔقن مهدرهٚ هق اخلٚفؼ فِخِؼ 

ًٚ آهلتٓؿ ويًٌدون اهلل و حده ٓ ذيؽ فف، وـٕٚٝ ادًٚومٜ ظذ هذيـ إمريـ، ؾَد ضٌِقا مْف أن يًٌد يقم

ًٚ آخر، وضٌِقا مْف أن ٓ حيُؿ ظذ أصخٚصٓؿ وآبٚءهؿ وشِقـٓؿ، وـٕٚٝ تدور ادحـ حقهلام،  يقم
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جًؾ افَؤٜ بْٔف وبغ وافٔقم احلٚل هق احلٚفـ يريدون جًؾ افداظل إػ اهلل وافًٚمؾ فديْف يًرض ظـ 

هؿ يرؾوقن حتك ))أخريـ ذم اهلل، وـام يَقفقن ٓ يريدون جًؾ افَؤٜ دئْٜ بغ اشالم وؽر اشالم

، وهذا ذم ـؾ ؿوٚيٚ اخلالف بغ افدظٚة إػ ((ذم إفٍٚظ افَقل بغ اشالم وـٍر وؿد اشتجٚب هلؿ هٗٓء

شػ فف إٔف ؿد حتَؼ هلؿ حتك ذم ؿوٚيٚ إمٜ افًيّك اهلل وبغ أظدائٓؿ مـ افىقاؽٔٝ وافزٕٚدؿٜ، وممٚ يٗ

ـَؤٜ ؾًِىغ وؽرهٚ، ؾ٘ن ادٍتقٕغ ؿد اشتجٚبقا هلؿ وأظروقا ظـ جًؾ خهقمٓؿ مع أخريـ ذم 

ومل يٌؼ إٓ افنًٞ افٌز افذيـ ٌٕذهؿ افْٚ  ﴾ ائ ەئ ﴿اهلل وظذ ديْٓؿ، وفذفؽ حتَؼ مٚ ؿٚل اهلل

 ؾ افقظد افَرآين ب٘ذن اهلل ومنٔئتف.ورمقهؿ ظـ ؿقس واحدة، وهٗٓء هؿ أه

وظيؿ هذه افٍتْٜ فٔس بٚهلغ، ؾال تًجٛ ؾٔٓٚ مـ ـثرة اهلٚفُغ، بؾ اظجٛ أن يْجق مْٓٚ أحد، ٕهنٚ   

تتزيك بُؾ زي، وتدخؾ حتٝ افنًٚرات اجلِّٜٔ ـحُّٜ افدظقة ومهِحتٓٚ، وتتٍِع بًتٚر ادرحِٜٔ، 

ِف ظـ ارض ادًرـٜ مع خهقم اإلشالم، ومل يٌؼ إٓ افْزاع وؿد آل أمر ادًٚسيـ ؾٔٓٚ أن ؽٚب افديـ ـ

ظّـ يزرع إرض أؾوؾ، ومـ يٌْل ادًتنٍٔٚت أـثر، وهل صقر حََٝ إمٚن هلٗٓء، وهق بًض مٚ 

يىٌِقن ظذ حًٚب ادقاجٜٓ بٚحلؼ وافهدع بف، وصٚر ادرء ؾٔٓؿ يّدح بَّدار ارتٍٚظف ذم شِؿ اجلٚهِٜٔ 

اإلرتٍٚع يُقن فف افنٖن ذم هذه إحزاب وافتجًّٚت، ؾآل هُِٔٓٚ إػ شىقة ودرجٚهتٚ، وبَّدار هذا 

ادأل ادسف، وإػ ؿٔٚدهتؿ دٍٚصِٓٚ، ؾهٚر افَٚئؾ بٚحلؼ ظدوًا هلؿ ؿٌؾ أن يُقن ظدوًا فِىقاؽٔٝ 

وافزٕٚدؿٜ، ٕن ذم هذا افهدع وهذه ادقاجٜٓ تذهٛ أمقر حتََٝ هبذه افٍتْٜ وهذا افًَقط، وفذفؽ 

هذه اجلامظٚت ذم احلِؿ ظذ خمٚفٍٔٓؿ مـ أهؾ اجلٓٚد وافدظقة إػ اهلل هق مٔزان ادأل ادسف،  ؾّٔزان

وافذي مًٔٚره ذم ذفؽ هق افسف وافًِىٚن واجلٚه وادْزفٜ، وحغ يهٌح محِٜ افدظقة حمُقمغ هبٗٓء 

افَرآن واجلٓٚد وبَّٔٓؿ ومًٔٚريتٓؿ ذم افقؿٚئع وإظامل ؾال تًجٛ أن يْحٚزوا فٌِٚضؾ ود محِٜ 

وافهدع بٚحلؼ، وٓ يٌرٕؽ مزاظّٓؿ ذم احلٍٚظ ظذ افدظقة ومُتًٌٚهتٚ، وٓ دظقاهؿ أن أؾًٚل افنًٞ 

 .ًٚ  افٌر خٚرجٜ ظـ إضٚر احلُّٜ، ؾُؾ هذه صَنَٚت أفًْٜ فٔس هلٚ ذم واؿع إمر صٔئ

ًٜ أو بْٚء ظّؾ طٚهر إٓ واظِؿ إٔف مٚ مـ إذن يًىل فًٚمؾ فديـ اهلل مـ ؿٌؾ اجلٚهِٜٔ ذم إٕنٚء مٗش  

وراءه نثّـ يدؾًف هذا افًٚمؾ مَٚبؾ هذا اإلذن، إذ ٓبّد أن يتْٚزل ظـ حؼ ذم مقاجٜٓ ضٚؽٜٔ هذه احلَِٜ 
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مـ حَِٚت اجلٚهِٜٔ، أو يداهـ ذم أمر مـ أمقرهٚ، أو تتخذ هذه ادٗشًٜ أو ادؼوع طٕٚغ أهنؿ ؿد 

ًِّؾ اإلشالمل، واجلٚهِٜٔ وضقاؽٔتٓٚ يٌتًّقن ٕهنؿ اشتىٚظقا اؾساق اجلٚهِٜٔ وحتَٔؼ هىقة متَدمٜ ف

يًِّقن أيـ مًتَرهٚ ومًتقدظٓٚ، ومٚ هق مدى حرـتٓٚ، ويٌَِقن ابتداًء بٚفرى أن جمرد وجقد هذه 

ادٗشًٚت هق رهٚن ظذ ظدم ظدائٓؿ فِدظٚة وافًٚمِغ فديـ اهلل، وبتوخؿ هذه ادٗشًٚت وادنٚريع 

ًٚ ظذ هٗٓء افًٚمِغ  وؽرهؿ، ٕهنٚ تهٌح افًهٚ افتل هيدد هبٚ إن خرجقا ظـ خىٓؿ تهٌح رهَ

وأضرهؿ ادٖذون هلٚ وادًّقح هبٚ، وبتوخٓام تهٌح ادًٚومٜ أـثر تٖنثرًا ظْد افًرض وافىِٛ، نثؿ مـ 

ؿدر هذه ادٗشًٚت أن تهٌح هل خط ادقاجٜٓ إوػ فِّجٚهديـ وافهٚدظغ بٚحلؼ، ٕن ذهٚهبٚ أو 

هق ادًٔٚر ذم احلُؿ ظذ اجلٓٚد وؽره، وهذا مٚ حتَؼ فِجٚهِٜٔ هبٗٓء، ؾٖٕٝ ترى  اوًٚؾٓٚ ظْد هٗٓء

وتًّع مـ هٗٓء أن اجلٓٚد مًٍدة، وظِٜ هذا احلُؿ أن هذه ادٗشًٚت وادنٚريع وإبْٜٔ ؿد تيرت، 

هؾ مع أن ؿٚظدة افؼع أن افٍرع ؽر مًتز إن ظٚد ظذ إصؾ بٚإلبىٚل ـام يَقل أهؾ إصقل، وأ

إصقل هلذا افديـ أن جيٚهد ذم شٌٔؾ اهلل تًٚػ فتُقن ـِّٜ اهلل هل افًِٔٚ، وؽر ذفؽ ؾرع وتٚبع فف، فُـ 

هٗٓء دٚ صٚروا ظذ وؾؼ حٚل ادأل ذم ؿٔٚدهتؿ هلذه ادٗشًٚت، يُتًٌقن مْٓٚ، ومسؾقن هبٚ صٚرت 

ظْف، وفًّر اهلل إن هذا هق أحُٚمٓؿ ظذ اجلٓٚد وأهِف ٍٕس أحُٚم افْأل ذم رؾض احلؼ واإلظراض 

أظيؿ افٍتـ افتل أدت هبؿ إػ اإلؾساء ظذ ديـ اهلل تًٚػ حٔٞ صٚروا مع أهؾ اجلٚهِٜٔ ذم ـره افىٚئٍٜ 

 ادْهقرة.

إن أظيؿ اإلؾساء ظذ اهلل مـ هٗٓء ادٍتقٕغ هق ترك تًّٜٔ افىقاؽٔٝ بٚحلُؿ افؼظل افكيح،   

مثٚهلؿ، مع مٚ يرون ؾٔٓؿ مـ افٍُر افيٚهر افكيح مـ افتؼيع ظذ وـتّٓؿ حُؿ اهلل تًٚػ ؾٔٓؿ وذم أ

خالف حُؿ اهلل، ومـ افدخقل ذم أحُٚم افٍُٚر وضقائٍٓؿ، ومـ مقآهتؿ فُِٚؾريـ، نثؿ هؿ يزظّقن 

 أن هذا مـ يًر إمر افذي ٓ خيرج صٚحٌف مـ ديـ اهلل تًٚػ.

ادٍتقٕغ هق دخقهلؿ ذم ديـ اجلٚهِٜٔ وؿٌقهلؿ بٖحُٚمٓٚ وإن مـ أظيؿ اإلؾساء ظذ اهلل تًٚػ مـ هٗٓء   

وؿّٔٓٚ ذم ضٌِٓؿ اإلذن بٚفقجقد وافًّؾ فديـ اهلل تًٚػ، ؾٚفًٔٚد مْٓؿ يَر ويًسف إٔف ريض بحُؿ 

ِّّقن إمٜ أن ؿٌقل حُؿ اجلٚهِٜٔ مَٚبؾ حُؿ  اجلٚهِٜٔ ذم ظرض أحُٚم اهلل ظذ أهقاء افْٚس، وٓ يً
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ز افكيح، نثؿ أيـ ذم دظقهتؿ أن واوع هذا ادًٔٚر هق ـٚؾر مرتد فٔس فف ذم اإلشالم اهلل هق افٍُر إـ

 ٕهٔٛ. 

بؾ هق أصؾ افديـ، وٓ ؿقام  ﴾ ۈئ ېئ ﴿إن هذا فٔس مـ بًض افديـ، وٓ هق ممٚ يَقل اهلل ؾٔف  

 ًِّغ.فسإشالم إٓ بف، نثؿ يزظّقن أن هذا إمر مـ مًٚئؾ اإلجتٓٚد افتل جيقز ؾٔٓٚ اخلالف بغ اد

   

ًٚ ذم افداظل إفٔف جيًؾ افٔقم  ﴾ائ ائ ەئ  ﴿وؿقفف تًٚػ    هذا افذي حيذر اهلل مْف وجيًؾ مىًْ

 أهؾ احلُّٜ ادزظقمٜ مـ مْجزات افدظقة ومُتًٌٚهتٚ، وجيًِقن ذـٚء افداظل هق مـ حيَؼ هذه ادْزفٜ.

ْٚس ظِٔف، أمٚ أن يُقن افداظل إن افداظل افَريٛ مـ اهلل هق مـ جيّع افْٚس ظذ احلؼ، ويٍسق مع اف  

ادهٔٛ هق مـ يداهـ ويًُٝ ؾتٖتِػ ظِٔف ؿِقب افًهٚة وادرتديـ وادؼـغ ؾٓذا هق افُٚذب 

ادٍسيـ ظذ اهلل تًٚػ، وافْٚس يدرـقن افٔقم بٍىرهؿ ـٔػ يتحؼ افَرب مـ افىقاؽٔٝ وافًهٚرة 

ـ شٗال مـ هٗٓء فتقهغ ادجٚهديـ وادؼـغ، إهنؿ أوفئؽ افذيـ ٓ جئٌقن إٓ مٚ يقجف هلؿ م

وافًٚمِغ فديـ اهلل بٚحلؼ، وفق ضِٛ مْٓؿ أن يَقفقا ذم هٗٓء مٚ يَقل اهلل ؾٔٓؿ فقجدوا أفػ شٌٔؾ 

فُتّف أو تٖويِف، ؾٓؿ إن شًّقا مثٌِٜ دجٚهد أو حمٛ هلؿ ٕؼوهٚ ظذ ادأل وأظِْقا هبٚ ظذ رؤوس 

 مـ اخلىٖ، أمٚ هذا افؼ افًٚــ مع خالهنؿ وأصدؿٚئٓؿ مـ إصٓٚد حتٝ زظؿ افْهٔحٜ وتزأة ديـ اهلل

افىقاؽٔٝ ؾٓق مـ يًر إمر افذي ٓ يٗنثر ذم ديْٓؿ وإخالصٓؿ، وفذفؽ هؿ أهؾ خِٜ هلؿ، يٌنقن هلؿ 

إن جٚفًقهؿ، وأؽدؿقا ظِٔٓؿ مـ ؾتٚت افدٕٔٚ وزخرؾٓٚ، ومٓدوا هلؿ افًٌؾ فٔيٓروا فِْٚس ظذ وجف 

فؽ حيُّقن افَٔٚد ؾام أن يَقل أحدهؿ ـِّٜ ذم حؼ هذا افىٚؽقت حتك يٌْذ ٌٕذ افًِؿ وأهِف، وهؿ مع ذ

افْقاة، ويؤؼ ظِٔف ذم افًٔش، وجيرد مـ صٚرة افًِؿ ورشّف، ويَص مـ مْٚصٛ اإلؾتٚء وافدظقة، 

﮳  ﴿وافىقاؽٔٝ هبذا حيََقن ؿقل ؾرظقن ﮲  ۓ  ۓ  ؾ٘ن رأى هذا افىٚؽقت أمرًا خىٛ فف  ﴾ے 

ًٚ، ؾُٔػ وهل تَٚل ذم هٗٓء ظذ ادْٚبر، وشٍف خم ٚفٍف ذم صٔغ فق ؿِٔٝ ذم خٍِٚء ادًِّغ فُٕٚٝ ظٌٔ

ادجرمغ، ويذهٛ هٗٓء ادٍتقٕغ ذم شٛ ادُْريـ ظِٔٓؿ أهنؿ ترـقا شٌٔؾ احلُّٜ، وظروقا إًٍٔٓؿ 
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 فِؼ وافٌالء بال مقجٛ، أمٚمٓؿ ؾٓؿ ذم مداهْتٓؿ وؾتْتٓؿ أهؾ حُّٜ وبهرة، واحلؼ أن حُّتٓؿ إٕام

 هل اخلقف مـ ؽوٛ هذا افىٚؽقت ظِٔٓؿ وذهٚب جْٔٚهؿ وصٓقاهتؿ ومْٚصٌٓؿ.

هُذا افَرآن حيَؼ أن ؿٌقل ظرض ادؼـغ حيَؼ اخلِٜ هلؿ، وافهدع بٚحلؼ حيَؼ افًداء هلؿ ـَقفف   

پ  ﴿تًٚػ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ًٚ وؿٚرن بْٔف وبغ مقازيـ اخلِؼ  ﴾ٱ  ؾٚؿرأ هذا بْٔ

 ْ يتحَؼ افْك ظذ أيدي هٗٓء، بؾ ؿد ضٚل افىريؼ وتًّؼ افؼ واشتٍحؾ أمره،  افٔقم تًِؿ حْٔٓٚ مِلَ مَل

وتٖمؾ ـٔػ تٌدأ افدظقة إػ اهلل بٚفَِٔؾ وافوًػ نثؿ تّْق شرًا واوىرادًا إػ مَٚصدهٚ مـ افْك 

وافتُّغ، وـٔػ بدأت دظقة هٗٓء ؿقة وـثرة نثؿ آل أمرهٚ أن تهٌح جزءًا مـ اجلٚهِٜٔ وظوقًا مـ 

ں  ﴿ٓٚ، ؾال يٌرٕؽ افُثر، وإيٚك أن حتًد آخر ظذ ؿربف مـ افىقاؽٔٝ وتذـر ؿقفف تًٚػأظوٚئ ڱ 

ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   .﴾ں 

ًٚ هلؿ مٚ يريدون مـ    ًٚ هلؿ، مًىٔ نثّؿ اظِؿ أن مَدار ادقاؾَٜ هلؿ هل مًٔٚر اخلِٜ، ؾُِام ـٚن ادٍتقن مقاؾَ

 ًٚ ًٚ فٌِٚضؾ ـِام  إؾًٚد احلؼ ومًٚداة أهِف ـِام ـٚن ؿريٌ مْٓؿ خِٔاًل هلؿ، وـِام ازداد اطٓٚرًا فِحؼ وـنٍ

ًٚ ٓ خيٍك ظِٔؽ، وادٍتقٕقن يًِّقن  ًٚ ذم زمٕٚؽ بْٔ ًٚ ذم ؿِقهبؿ، وهذا أمر تراه جِٔ ـٚن ظدوًا هلؿ مٌٌقو

ذفؽ، وفذفؽ ـِام أراد أحدهؿ خِٜ هٗٓء رؾع ظَرتف ذم شٛ أظداء افىقاؽٔٝ واإلُٕٚر ظِٔٓؿ 

 ذم ـؾ افهًد. ومْٚبذهتؿ

 

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

وهذا يًِّؽ صدة هذه افٍتْٜ وؿقهتٚن وأن ٓ ظٚصؿ مْٓٚ إٓ اهلل، وإٓ ؾٚهلُِك ـثر، ـِٓؿ ئّؾ ذات   

افّٔغ وذات افنامل رجٚء اهلروب مـ ادحـ وافٌالء، وهل ؾتْٜ مالزمٜ فِدظقة، وأهؿ مٚ ؾٔٓٚ أن 

ٖخذ هذا افًٌٔؾ يتحَؼ هلؿ بًض افْك وبًض ادهٚفح، وؾرق بغ مـ إنٌؾ ذم ادٍتقٕغ ييْقن أهنؿ ب

افىريؼ يِتَط احلٛ افذي يْثر فف فٔنٌِف ظـ هدؾف إظيؿ ومٌتٌٚه إـز، وبغ مـ يند اخلىٚ إفٔٓام 

َّٛ ادْثقر وراءه افنٌٚك، وؤٚع افقؿٝ، وشَقط اهلّؿ، وأظي ؿ مٚ دون أن يًٌٖ هبذا افٍتٚت، ٕن هذا احل

ؾٔف شَقط مٍٓقم احلؼ وجالئف مـ ٍٕقس إتٌٚع واخلهقم، وفُـ افًجٛ أن هٗٓء ادٍتْقٕغ ييْقن 
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أن هذه افًروض مـ ؿٌؾ اخلهقم دفٔؾ ظذ فغ جٕٚٛ هٗٓء اخلهقم، ؾٔحًْقن هبؿ افيـ، وؿد تْنٖ 

ّٛ وافٍتٚت وبغ آخريـ ٓ يتَْقن هذه إ ٓظٔٛ ويذهٌقن ظْدهؿ ادَٚرٕٜ بغ هٗٓء افْٚنثريـ فِح

ًٚ فًٌٔؾ هٗٓء ادٚـريـ، حٔٞ جيًِقن مـ مْٚؿٌٓؿ ؿدرهتؿ ظذ  مذهٛ ـنى ذم متزيؼ ادٍتقٕغ مدح

اشتًٔٚب مٚ يًّقٕف احلرـٜ اإلشالمٜٔ، وتؼيع وجقدهٚ، وؾروٓٚ ظذ خٚرضٜ افًّؾ ذم داخؾ هُٔؾ 

 اخاًل ذم شٌٔؾ ادجرمغ؟!اجلٚهِٜٔ، ؾٖي ظَؾ هذه اهلل فقظقد افَرآن ومَٚصد افؼيًٜ نثؿ يذهٛ د

يًِّؽ أن ؾتْٜ هٗٓء ٓ تًٚوم ظذ ـؾ مٚ مًؽ، بؾ هل مًٚومٜ ظذ رء  ﴾ ۈئ ېئ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ې ې  ﴿ؿِٔؾ ـام جٚءت بذفؽ أيٚت إخرى ادخذرة مـ هذا افًٌٔؾ ـَقفف تًٚػ ۉ 

ائ ائ  ى  ى  ې  ّد ظـ وشّك اهلل افذاهٛ هلذا افًٌض مرتدًا ؾَٚل شٌحٕٚف ذم شقرة حم ﴾ ې 

﮵  ﴿ادرتديـ وشٌٛ ردهتؿ ﮴  ﮳   ﮲ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

،وافًجٛ أن ـثرًا مـ افًامئؿ وأصحٚب افنٚرات افًِّٜٔ يُْرون تًّٜٔ حُؿ افردة ظذ مـ  ﴾﮶

أضٚع افُٚؾريـ ذم ـؾ إمر مـ ظالؿٚت وؿقإغ وأحُٚم، وفُـ هذا هق واؿع إمر، ؾىقاؽٔٝ احلُؿ 

ًٚ ذم ض ٚظٜ افُٚرهغ دٚ إٔزل اهلل، وأمٚ ادٍتقٕقن مـ محِٜ هذا افديـ ؾَد رـْقا ذم أرض اإلشالم دخِقًا ـِٔ

ًٚ، وواهلل إٕف افٔقم فٔس بٚفَِٔؾ وفُْف افُثر، إػ هٗٓء افىقاؽٔٝ، ؾٖظىقهؿ افُثر ممٚ شٖفقه مْٓؿ،  صٔئ

ـ وأحًْٓؿ حًٚٓ هق مـ يُْر ظِٔٓؿ ؾًٚدهؿ ووالهلؿ وـٍرهؿ، وفُْف ضقيؾ افًِٚن ظذ خهقمٓؿ م

 ادجٚهديـ وافهٚدظغ بٚحلؼ.

إن هٗٓء افىقاؽٔٝ أذـك مـ أن يَقفقا هلٗٓء افدظٚة اـٍروا، أو ؽروا ديُْؿ، وفُْٓؿ يِّٗون   

أؾقاهٓؿ فًُْٔقا، ويثَِقن جٔقهبؿ فًَٔدوا، ويرؾًقهنؿ إػ مرتٌٜ ادسؾغ وادأل فتهٌح مقازيْٓؿ ذم 

ويًٌُقهنؿ افدٕٔٚ فٔهٌح هتديدهٚ خىرًا ظِٔٓؿ يْٚزظقن إظامل وافقؿٚئع مقازيـ ادأل وأهؾ افسف، 

ؾٚظِف ويًٌقٕف بٚشؿ افَرآن وافًْٜ، ؾتهٌح ادهِحٜ وهل بٚهبؿ افقاشع ذم افتحريؿ وافتحِٔؾ هل 

مهِحٜ ضٌَتٓؿ افتل يًًّقن هلٚ وجيٚفًقهنٚ وخيٚدٕقهٚ ذم مىًّٓؿ ومؼهبؿ وهلقهؿ، أمٚ مهِحٜ 

ًٚ وؿدرًا ؾٓذا ممٚ ٓ ئًْٓؿ ـثرًا.افديـ وإؿٚمٜ حُؿ اهلل ذم إرض   ودخقل افْٚس ذم ديـ اهلل تًٚػ ذظ
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فَد دخِقا ذم هذا افًٌٔؾ، وهق شٌٔؾ فف تًٌٚتف، وُيرشؿ افداخِقن ؾٔف ظذ هنٟ ٓ يِتَل مع ؿقاظد   

وإن افىٚئٍٜ ادْهقرة افتل ٓ تٖبف فُؾ مهٚفح ادسؾغ ذم شٌٔؾ افقصقل فقظد افَرآن بٚفتُّغ وافْك، 

صئٝ أن ترى هذه افرـقن ظذ هٗٓء ادٍتقٕغ ؾٕٚير ـٔػ حيُّقن ظذ أؾًٚل ادجٚهديـ، وـٔػ 

يرضْقن برضـ اجلٚهِٜٔ ـٚفقحدة افقضْٜٔ، وافًِؿ إهع، ومهِحٜ افقضـ، ومهِحٜ افنًٛ، وهؿ 

كون يًِّقن أن افنًٛ افذي يزظّقن اإلٕتهٚر فف هق مْٓؿ براء، ؾٓؿ ٓ حيًقن بآٓمف، وٓ يْت

پ پ   ﴿فِوًٍٚء مْٓؿ، وٓ يًرؾقن ؿقل اهلل ذم هٗٓء وهق يَقل پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ڦ ڦ  ڤ  ڤ  وهٗٓء ادًتوًٍقن هؿ ادٗمْقن افذيـ يًٚمقن مـ افىقاؽٔٝ شقء  ﴾ ڤ 

نثؿ ٓ دمد مـ هٗٓء افًذاب، حٔٞ يٗه مًِٔٓؿ، ويرمك ذم افًجقن افًْغ ذم افًذاب وافَٔد وافٍتْٜ، 

ًٚ ظذ إبٚفٜ، وذًا ؾقق ذ.  ادٍتقٕغ مـ يَقل ؾٔٓؿ ـِّٜ إٕهٚف، بؾ هؿ ظِٔٓؿ وٌث

ًٚ ـثرًا، بؾ هؿ افٔقم احلهـ إـز هلٗٓء ادجرمغ مـ افىقاؽٔٝ، وؾتْتٓؿ    هٗٓء ؿد رـْقا فٌِٚضؾ صٔئ

ًٚ ٕهؾ افقظقد افَرإٜٓٔ، ومٚ مـ فألمٜ أصد مـ ؾتْٜ افًذاب واجلقع وافٍَر، وهؿ أصد افْٚس إيالم

صٚحٛ ؾتْٜ إٓ وهق يتَل هبؿ، وهؿ افذيـ جًِقا فُِٚؾريـ ظذ ادٗمْغ شٌٔاًل ذم افتٍريؼ بغ مًِؿ 

مًتدل ومًِؿ متندد، حتك صٚر ادحٚؾظ ظذ صالتف وظروف، وصٚحٛ اإلؿتداء بٚهلدي افيٚهر يقشؿ 

هؿ ـذفؽ يرضْقن هبذه اجلٓٚٓت ذم افتٍريؼ بغ  هبذه افًامت افٌَٔحٜ ادٍْرة، وافًجٛ مْٓؿ أهنؿ

ادًِّغ، وذفؽ مـ خالل ظروٓؿ إًٍٔٓؿ ٕظداء افديـ فَٔربقهؿ ويٖذٕقن هلؿ بٚفًّؾ، ٕهنؿ ـام 

يزظّقن هؿ إؿدر ظذ صد ادجٚهديـ وافًٚمِغ فديـ اهلل تًٚػ، ؾٕٚير إػ درجٜ مـ احلًْٜ ؿد أوبَقا 

 إًٍٔٓؿ ؾٔٓٚ.

 

إٕام هذا يَع ذم افٍْس فندة حِٜٔ ادجرمغ وخزهتؿ  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

ذم هذا افٌٚب ومُرهؿ افذي اشتّرؤوه، ومـ خز أمرهؿ ظرض هذا، وـذفؽ فٌَقل مَدمٚت 

ظرووٓؿ، ؾ٘ن ادٗمـ يرجق بَربف مْٓؿ أن يَسبقا مـ احلؼ، وهق حلًـ طْف ٓ يدري مُرهؿ ومٚ 
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افىريؼ ؾألن افًرض يرحيف مـ آٓمٓٚ، وإن ـٚن صٚحٛ هقى يرى خىىقا فف، وإن ـٚن ؿد تًٛ مـ 

بًروض افدٕٔٚ وجد هذا افًرض ؾٔف هقاه، ؾٓق ظرض حمٔط بؼه مـ ـؾ اجلقإٛ وٓ يْجق مْف إٓ مـ 

 ـٚن ظذ بهرة مـ ربف.

 ﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ًٚ، ؾ٘ن ظيؿ ادًهٜٔ إٕام تُقن ٕشٌٚب هق أصد مٚ هيدد بف ويْذر بف ٌٕل، ظِٔٓؿ افهالة    وافًالم مجًٔ

ؽر مَٚمٓٚ بغ ادًٚيص، ـام يٍرق بغ افهٌٚئر وافٌُٚئر، وفُـ ؿد تًيؿ ادًٚيص دًٚين ؽر هذا، ومْف أن 

ڄ  ﴿تهدر ذم مُٚن مًيؿ مَدس ـام ؿٚل تًٚػ ظـ افٌٔٝ احلرام ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ  ظْد اهلل تًٚػ ـام وؿع مع يقٕس ظِٔف افًالم حٔٞ  وؿد تًيؿ ادًهٜٔ بًٌٛ مَٚم صٚحٌٓٚ ﴾ڄ 

ۀ ﴿ؿٚل اهلل ظْف ڻ ۀ  ڻ  ڻ  ھ    ڻ  ھ  ہ  ہ  ہ  ،وتًيؿ ادًهٜٔ إن  ﴾ہ 

ًٌٕٝ هلل تًٚػ إذ جًؾ اهلل أظيؿ ادًٚيص ذم افقجقد هل افَقل ظِٔف بٌر ظِؿ ـام ذم شقرة إظراف مـ 

گ  ﴿ؿقفف تًٚػ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڱ گ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ،وهذا هْٚ ذم مًْك ذفؽ، وهق ٕذارة فِدظٚة وادٍتغ  ﴾گ 

ًٚ، ؾ٘ن وِقا ًٕٛ افْٚس هذا  وافًٚمِغ فديـ اهلل تًٚػ، حٔٞ ييـ هبؿ افْٚطر أهنؿ يَقفقن ويًٍِقن ديْ

مَٚم افوالل هلل تًٚػ، وهلذا جٚء هذا اإلٕذار اإلهلل حلٌٌٔف حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهق يدل ظذ 

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظْد ربف، وـذفؽ مَٚم افتٌِٔغ ظْف جؾ ذم ظاله ؾٚهلل يَقل فف: فق وؿع مْؽ هذا 

ادٔؾ افَِٔؾ فًذبْٚك وًػ ظذاب احلٔٚة افدٕٔٚ يًذب افًهٚرة، ووًػ ظذاب أخرة ممٚ يًذب أهِٓٚ 

ب افًٚدغ بٖيب هق وأمل صذ اهلل يقم افَٔٚمٜ، هذا مع مٚ تَدم مـ افْٜٔ افهٚحلٜ فرشقل اهلل وحٌٔٛ ر

 ظِٔف وشِؿ.

أن ادرء يٌتٌل ذم مًهٔتف مًْك وهق افنٓقة وافِذة، وفُـ هذه  -واهلل أظِؿ–وممٚ تًْٔف هذه أيٜ   

ادًهٜٔ إن ـٚن ؾٔٓٚ هذا ادًْك مـ راحٜ افٍْس ورؽٌتٓٚ إٓ أن ؾٔٓٚ مًهٜٔ أخرى وهل افَقل ظذ اهلل 

حَٝ ظذابغ مـ اهلل تًٚػ، وهل تًْل ـذفؽ أن مٌتٌٚك ؾٔام أمِٝ مـ شٌحٕٚف وتًٚػ وفذفؽ اشت

ًٚ ممٚ أمِٝ وطْْٝ، وواؿع  افرـقن هلؿ وادٔؾ إػ ضٌِٓؿ فـ حيهؾ، بؾ شُٔقن افًذاب، وفـ دمْل صٔئ
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ادٍتقٕغ بٚفرـقن فِّجرمغ يدل ظذ هذا، ؾٓؿ ظذ هذا احلٚل شْغ ضقيِٜ، يٌتًؿ هلؿ افىٚؽقت 

ن أن إمر ؿد دٕٚ واؿسب، نثؿ يُؼ هلؿ ظـ إٔٔٚبف ؾتؤؼ ٍٕقشٓؿ ويًذبقن، ؾْٔؼحقن وييْق

ڭ  ﴿وادجٚهدون وافهٚدظقن بٚحلؼ يّقتقن مقتٜ واحدة، وهؿ ذم هذا ظذ مَٚم ؿقفف تًٚػ ۓ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭ  ،فُـ هٗٓء ادٍتقٕغ هؿ افذيـ  ﴾ڭ 

وأمٚن، ؾٚحلٌؾ افذي ذم أظْٚؿٓؿ ذم أيدهيؿ، هؿ  يتٖدقن، وخهقم احلؼ وافىقاؽٔٝ يْٚمقن مْٓؿ بٚضّئْٚن

يىَِقٕف إن صٚؤوا وهؿ يندوٕف ـذفؽ، ومـ رأى حٚل هٗٓء ادٍتقٕغ ظذ مٚ هؿ ظِٔف مـ ٓظذاب 

حغ يند احلٌؾ ظِٔٓؿ، أو هيددوا ويْذروا، ؾال مَٚم هلؿ ذم هذه افدٕٔٚ إٓ إمل، وهق مَٚم أهؾ اهلقان، 

ې  ﴿ٕمل واإليالم، وهق مَٚم إٌٕٔٚء وأتٌٚظٓؿ ومَٚم مـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿوأمٚ مَٚم ادجٚهديـ ؾٓق ا

 .﴾ ې

إن هذا هق حٚل ـؾ مـ رــ إػ رء مـ افدٕٔٚ حٔٞ يًذب بف مرات ومرات، ويذوق أدف ـِام جٚء أو   

 ذهٛ، وفـ ئًش حؼ افًٔش ظزيزًا إٓ مـ إتك بٚهلل، حتك وهق ذم افٌالء. 

ؿِٛ ؾٔٓٚ ٕيرك، وتٖمؾ ؾٔٓٚ حؼ افتٖمؾ تًِؿ أهنٚ بؼى افّْك  ﴾ ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿وؿقفف تًٚػ            

ادرتَٛ ـام حدنثتؽ مـ ؿٌؾ، ؾٓٚ هق رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد نثٌتف اهلل، وأظرض ظـ ـؾ ظرووٓؿ 

ٌٚضؾ نثؿ إذا ومًٚومتٓؿ، ؾٚفْتٔجٜ إذًا هل افْك، ـٚفهٚظد إػ افَّٜ يتٖمل ويًٚين، ويًرض ظـ ـؾ ظروض اف

أن فؽ ظْدٕٚ افْك، وإٔٝ أهؾ فف، وفق مِٝ إفٔٓؿ فُْٝ مْٓؿ  -إتٓك ؿٚبِتف هذه أيٜ وهل تَقل فف بًّْٚهٚ:

ًٚ ذم ؿقفف ۀ  ﴿وفـ يْكك أحد مـ ظذابْٚ، وأن وؿد بٌِٝ هْٚ بثٌٚت ؾِـ يّْع أحد ٕكٕٚ ظْؽ، وهذا تراه بْٔ

﮳ ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ،ؾجٚء ٕك  ﴾ ہ 

 اهلجرة إػ أرض افتُّغ وافًزة.

نثؿ تٍُر ذم هذه أيٜ فتًِؿ أن افثٌٚت ظذ احلؼ هق افْك، وأن ادٔؾ ظْف هق اخلذٓن مـ اهلل وفق ست خِٔالً   

فُؾ ضقاؽٔٝ إرض، ؾام ـٚن ئًنف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ افثٌٚت ـٚن مع ـؾ آٓم افىريؼ 

ؾٓق حيتػ بف وحئىف، إذ ـؾ حليٜ نثٌٚت هل ٕك حََٔل وخىقة إػ افْك افْٓٚئل أيت  وابتالءاهتٚ إٕام هق افْك،
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بٚفتُّغ، وفذفؽ مل يُـ هذا افزمـ تٖخرًا ظـ افْك، بؾ ـٚن شرًا فف، وأمٚ ادٍتقٕقن ؾٓؿ افقامهقن أن افتَٚضٓؿ 

ًٚ، ؾخٚب رجٚهؿ وظٚصقا ذم افًذاب تِق افًذاب ، وضٚفٝ هبؿ افىريؼ، وهؿ مـ احلٛ وافٍتٚت ادَِك هلؿ صٔئ

ُٕقص إػ ُٕقص، وٓ حيهؾ هلؿ ادًر إػ إمٚم إٓ ظْدمٚ تنتد ادحـ ظِٔٓؿ، ويؤؼ افىٚؽقت ظِٔٓؿ 

شٌِٓؿ ؾرؾًقن حْٔٓٚ رايٚت اجلٓٚد، واشتحوٚر مًٚين اإلبتالء وافهز، فُْٓٚ فألشػ صًٚرات مرحِٜٔ ٓ 

يًقد افىٚؽقت إػ إفَٚء احلٛ وافٍتٚت، ؾًٔقدون دٚ هنقا ظْف مـ تٌِٞ إٓ أن تزول بًد أن هيش ذم وجقهٓؿ، و

.ًٚ  ؿٌؾ، ومل تٍدهؿ افتجٚرب صٔئ

واظِؿ أن واؿع هذه أيٜ مـ حٔٚة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يدل ظذ افٌالء وآمتحٚن افذي ئًنٓام هق   

ف ظْٓؿ ذ ؿقمٓؿ ادؼـغ، وذم هذا وأصحٚبف، وأصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ يًٖفقٕف افدظٚء بٖن يْتك هلؿ، ويك

افٌالء ـٚن هْٚك أمر طٚهر وأمر خٍل، ؾٖمٚ افيٚهر ؾٓق افٔد ادّدودة مـ إظداء بٖن يًىٔٓؿ بًض مىٚفٌٓؿ، 

وحيَؼ هلؿ وفق خىقة ٕحقهؿ حتَؼ افَِٚء افذي شٔتحقل إػ خِٜ وحمٌٜ ورى، ؾرؾع افٌالء، وأمٚ إمر اخلٍل 

قف هبؿ، وهق ٕك مًتقر بٚفٌالء وإمل وادحـ، ؾٓذا واؿع مداؾًٜ بغ ؽٔٛ وصٓقد، ؾٓق افْك اإلهلل ادحٍ

وؾَف افَرآن أن تْْحٚز فٌِٔٛ، وتسؾع ظـ ظروض افنٓٚدة احلٚرضة ادرئٜٔ، وأمٚ ؾَف افَٚئِقن بٖن ادهٚفح 

فرجٚفف أتغ، ؾٕ٘ام منٓقدة وحٚرضة، ؾٖؿٌؾ ظِٔٓٚ وتًِؾ هبٚ، ٕن هذا مـ احلزم وافتَٚط افٍرص، ودع افٌٔٛ 

ٕحـ أهؾ هذه ادرحِٜ، وفُؾ مرحِٜ رجٚهلٚ، ؾٍل افوًػ ٌَٕؾ هذه افًروض، وهق مـ بٚب افتًٔر ظذ افْٚس، 

ودرء ادٍٚشد، ؾ٘ن تٌر احلٚل ذم زمـ آت، وسٕٚ إػ ؽر مٚ ٕحـ ؾٔف أظروْٚ ظْٓٚ، ومل ٌَِٕٓٚ، ؾٓذا هق ؾَٓٓؿ، 

ن مع هذا افًَقط، وإن أتك ؾًِٔقا هؿ رجٚفف، إٕام رجٚفف افذيـ ـٍروا ومل يًِّقا أن افزمـ ادرجق فـ يُق

بًروض احلٚرض افذفِٜٔ، وصزوا، ؾٓٗٓء مـ يتحَؼ هبؿ افقظد ادًتقر بٚفٌالء، وأمٚ مـ هرب مـ افٌالء هبذا 

 افًذر ؾًٔٓرب مْف افقظد وفـ يُقن مـ أهِف.

هلؿ افًروض ادرحِٜٔ، وافتخع ظـ ؿٔؿ اإلشالم بٖن يُقن إن هذا احلزم وافذـٚء افذي يزظّف ادًٚسون ذم ؿٌق  

افديـ ـِف، وافٌَقل بٚدنٚرـٜ وافقجقد دون افقرانثٜ وافْك وافتُّغ، هل ظغ افٍتْٜ ادُِٜٓ ـام ئًّٓٚ افَرآن، 

 وهل شٌٛ افًذاب ذم افدٕٔٚ وأخرة.
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ٺ ٺ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ؿقفف تًٚػ  

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

مٙ ظرض افٍتْٜ ووظد اخلِٜ وافَرب وترك افًداء، ونثٌٝ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بتثٌٔٝ اهلل تًٚػ فف،   

وجٚء ظرض ادحْٜ وافٌالء، وٕزل مْٓام ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ ـٚجلٌٚل 

ڳ  ﴿ظْٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ افثَٚل، وـٚن مـ ظرووٓؿ ؾٔام بغ إًٍٔٓؿ أن خيرج گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڳ ڳ  وـذفؽ ـٚن مـ ؾًِٓؿ أن اوىر رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فِخروج مٓٚجرًا إػ  ﴾ڳ 

ادديْٜ افتل تْقرت بَدومف ظِٔٓٚ، ؾَد ؾنِٝ حمٚوفٜ افٍتْٜ، وحتََٝ هذه ادحٚوفٜ، وهل وإن ـٕٚٝ بًض 

ہ  ﴿ٝ ٕكًا مـ اهلل تًٚػ ـام ؿٚل شٌحٕٚفمرادهٓؿ، أو هل مـ وّـ اختٔٚرهؿ إٓ أهنٚ ـٕٚ ہ  ۀ 

﮳ ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  وهُذا ـٚن مرادهؿ داخالً ذم ؿدر  ﴾ہ 

اهلل ذم حتَٔؼ افْك، وهذا مٚ حتَؼ مع مقشك ظِٔف افًالم، وحقادث افتٚريخ ذم هذا افٌٚب ـثرة، حٔٞ ييـ 

ذم صًقد هذا اخلهؿ وحتَؼ افٌٌِٜ فف، وهذا مـ متٚم  اخلهؿ إٔف حَؼ ذم ظدوه ادراد، ويُقن هذا ادراد هق ؿدر اهلل

ڃ  ﴿مُر اهلل تًٚػ بٖظدائف، حٔٞ يًرون إػ مًتَرهؿ بٖيدهيؿ واختٔٚرهؿ ـام ؿٚل شٌحٕٚف ظـ أمقهلؿ ڃ 

ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ،وبًض مـ  ﴾ ڃ 

ظِٔٓؿ صٍٚت اجلٓؾ افًٔٚد، جيٓؾ هذه افًْٜ يذهٛ متٓاًم افدظٚة وادجٚهديـ أهنؿ أداة بٔد افٍُرة، ؾًٌٔغ 

وظدم إدراك خىط اجلٚهِٜٔن وهذا ؿد يُقن فف وؿٚئع صحٔحٜ تنٓد فف، فُـ حتَؼ افْك اإلهلل مـ خالل مُر 

إظداء ؿدر يُٚد يُقن موىردًا، وهق أمر حيتٚج إػ تٍُر وإظامل افؼع، ؾ٘ن إظامل احلُؿ افؼظل، وضٚظٜ اهلل 

ًٚ مع اجلٚهِٜٔ، ظذ وجف اإلخالص هق افذي حيََف و يٗيت نثامره إػ صٚفح اإلشالم وأهِف، وهذا ـام تراه فٔس حتٚفٍ

وٓ افتًَٚء مًٓٚ ظذ وجف اإلتٍٚق وادَٚيوٜ، بؾ يْنٖ مـ خالل اشتَالل اإلرادة ذم حتَٔؼ اخلر وإؾوؾ فسإشالم 

ًٚ فًْٜ ادداؾًٜ، ؾحْٔئ ًٚ مع مراد ظدو مَٚبؾ، حتََٔ  ذ يتحَؼ افْك ادرجق ٕهؾ اإلشالم.وأهِف، ؾُٔقن افتًَٚء ؿدري

، ومٚ تَدم مـ افَقل ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿وبٚجلّع بغ هذه أيٜ ؿقفف تًٚػ  

،ؾِٔس هق اإلشتئهٚل بٚفًذاب، إٕام هق بٚفقرانثٜ  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ؾٔٓٚ تًِؿ مًْك ؿقفف تًٚػ
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مًْٚهٚ ؿد حتَؼ ذم مًرـٜ بدر افُزى،  واإلشتخالف، وهذا مٚ وؿًـ وهق مٚ ؾنه بف ابـ ـثر حٔٞ جًؾ

 وشتًِؿ بًد ؿِٔؾ أن هذا اخلروج مـ مُٜ ؿد شامه اهلل تًٚػ خمرج صدق، وأن افدخقل فِّديْٜ هق مدخؾ صدق.

وهبذا تًِؿ أن ظرض ادحْٜ هق ظرض افْك، مٓام بدا ذم طٚهره إٔف مٗمل ومرهؼ، ومٓام طـ افيٚن إٔف فـ يَْيض   

صٖن افْك اإلهلل، ؾٔف ابتالء صدق اإليامن، وؾٔف حمْٜ افتهديؼ بٚفقظٔد، حٔٞ يتخٍك  وشٔدوم، ؾ٘ن هذا هق

ًٚ شٌٔؾ افهدع بٚحلؼ ومقاجٜٓ افٌٚضِـ ؾ٘ن هٚدن أو  ًٚ بٚدرء مٚ دام شٚفُ افقظد بٚفٌالء وادحـ، ؾُٔقن افْك حمتٍ

 ظد.داهـ أو شس رجٚء ارتٍٚع ادحـ ؾَد ختذ ظْف افْك وحؼ افقظٔد، وذهٛ افق

هُذا هل ـؾ متع احلٔٚة، وهُذا هل ـؾ أيٚم اإلبتالء، مٓام  ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ضٚفٝ ؾٓل ذم افدهر ؿِٔؾ، ومٕٚع إدراك هذا افَِٔؾ هق اإلشتًجٚل، وادرء ٓ يًد أيٚم ًّٕٔف مٓام ضٚفٝ، فُْف دٚ 

حتك إذا ذهٌٝ صٚرت ـٖهنٚ احلِؿ افذي  رـٛ ؾٔف مـ افوًػ يًد أيٚم بٗشف، ؾٔيْٓٚ ضقيِٜ وـٖهنٚ ؽر مَؤٜ،

ـٚن فِحيٜ نثؿ إَٙ، وهذا يدرـف مـ ظٚش هذا إمر وظٕٚٚهـ وافِحيٜ افراهْٜ حليٜ ؿَِِٜ، يًَط ؾٔٓٚ 

افُثرون حٔٞ ختدظٓؿ أهنٚ ؽر مَؤٜ، وأهنٚ فألبد، وفق تٍُر ادرء بًْٜ افٔن بًد افًن، وافْجٚة بًد افٌالء، 

ن ظِٔف إمر، بؾ فق ظِؿ أن مٚ أظده اهلل ٕه افٌالء فٍرح بام يَع ظِٔف، ؾُٔػ إذا زاد ظِٔف بٖن وافٍرج بًد افندة هلٚ

يًِؿ أن اهلل شِٔٓؽ ظدوه، وأن هذا افٌالء واحتًٚب أجره ظْد اهلل ممٚ حيَؼ احلجٜ ظذ افًهٚرة وافٍُرة ادجرمغ 

ًٚ صديدًا.  فُٔقن ظذاب اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ بْٔ

وذفؽ إٔف مل خيرج ؿقم رشقهلؿ حتك ٕزل ظِٔٓؿ افًذاب،  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ًٚ بام حتَؼ مـ ؽزوات افٌْل صذ اهلل ظِٔف ومل، وهل شْٜ مٚؤٜ فٔقم افَٔٚمٜ، حٔٞ ٓ  وهذا افًذاب يُقن مْٚشٌ

مؿ وشَقضٓٚ ٓ يًٚدى افدظٚة إػ اهلل، وٓ يًٚدى أهؾ احلؼ إٓ وشِط اهلل ظِٔٓؿ مـ افًذاب، ودارشق ٕنقء إ

ًٚ ؾَد آذٕتف بٚحلرب ))يْيرون ذم هذا افٌٚب وٓ يًِْقٕف، ومْف أخذ احلديٞ افَدد ،وافْير إػ  ((مـ ظٚدى يل وفٔ

ظٚمل افنٓٚدة دون ظٚمل افٌٔٛ مًٍد فِْير وافٌحٞ، ؾ٘ن افدظٚء واإلشتٌٍٚر واإلٕٚبٜ إػ اهلل هلٚ آنثٚرهٚ ذم ظٚمل 

 مـ جٜٓ افقحل، وفذفؽ ٓ يٌٌْل ٕهؾ افٌحٞ ذم هذا افٌٚب أن يًَقا ذم أه افقجقد، وٓ تدرك هذه أنثٚر إٓ

افتًٍر ادٚدي فِتٚريخ، ومـ آنثٚر هذه إه أن يٌٍؾ أنثر اإليامن وأظامفف ذم حتَٔؼ افْك ومَٚصد افديـ، فُـ 
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فٍْقس بًض ـذفؽ جيٛ احلذر مـ افتًٍر افٌْقيص فِتٚريخ، وهق تًٍر افهقؾٜٔ وأصٌٚهٓؿ ممـ جيًِقن 

ڤ ڦ ﴿إصخٚص آنثٚرًا ذم فقجقد، ؾ٘ن اهلل ؿٚل شٌحٕٚف ڤ  ڤ  ڤ  ،وافْٚس افٔقم  ﴾ ٹ 

ظذ ؾرؿتغ ذم هذا افٌٚب، وافًًٔد مـ أجرى إمقر ظذ وجف افًْـ وتًِؿ مـ افؼع أنثر افىٚظٜ وادًهٜٔ ذم 

 افقجقد، دون إخالل بًْـ اهلل ذم افتُقيـ وافَدر.

ًٚ حتك دخؾ رشقل اهلل صذ وتٍُرك ذم هذه أيٜ وـٔ   ػ جرت ظذ أرض افقاؿع مـ ذهٚب شِىٚن ؿريش تٌٚظ

اهلل ظِٔف وشِؿ مُٜ وآفٝ إػ دار اشالم يًِّؽ أن افًْـ نثٚبتٜ فُـ صقر وؿقظٓٚ فٔس ظذ وجف واحد، وتٍُر 

شِؿ وإٕزال ادالئُٜ ذم ؿقفف تًٚػ ذم شقرة افتقبٜ ظْد ذـر حْغ ؾ٘ن اهلل بًد أن ذـر ٕكه فرشقفف صذ اهلل ظِٔف و

ڀ ﴿ومٚ جرى مـ تًذيٛ افُٚؾريـ ؿٚل ظٌَٓٚ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾ ٱ 

وهل ـام ؿٚل أهؾ افتًٍر وـام بغ افقاؿع ـٕٚٝ ذم إشالم هقازن، ؾُٚن هذا صقرة مـ صقر حتَؼ افْك بًٌٛ 

افهقر تٌِٛ ظذ ذهْؽ افثٌٚت ظذ احلؼ وافهز ظذ افٌالء، ؾال تيـ أن بٚب افْك حمهقر ذم صقرة مـ 

ؾتٌحٞ ظْٓٚ ذم واؿًٜ ؾال دمدهٚ، ؾ٘ن افثٌٚت ظذ احلؼ هق ٕك بذاتف، وهق وشِٜٔ فْك متًدد يقؿًف اهلل ب٘رادتف، 

وفًؾ هذا افقهؿ هق افذي جيًؾ افًٌض ينؽ ذم هذا افىريؼ حٔٞ يِتٍٝ إػ افْك ـام يتخِٔف ؾال جيده، ؾٔذهٛ 

 شٌٔؾ احلؼ، نثؿ يِتٍٝ حقفف، ؾرى أن إؽٔٚر ؿد حهؾ هلؿ بًض متحرًا ذم افٌحٞ ظـ شٌؾ أخرى ؽر

افًٚجِٜ، وفق ظِؿ أن افهز ظذ احلؼ هق افْك، وأن افْك فق صقر متًددة ذم افَرآن افُريؿ وؽرهٚ ذم افتٚريخ 

ًٚ فدخ ًٚ ظذ احلؼ وصزًا ظذ افٌالء، ؾال تٌٍؾ ظـ هذا ؾتُقن هذه افٌٍِٜ شٌٌ قل افنٔىٚن وافقؿٚئع ٓزداد نثٌٚت

 ظِٔؽ ـام دخؾ ـثريـ ؿٌِؽ.

  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

هذه ظّدة افهٚبريـ، وهل حمىٚت تَقيٜ افثٌٚت، حٔٞ تًرف ٕقع افهٌٌٜ افتل يٌٌْل أن تًرف هبٚ، وظامد   

يتحَؼ فؽ هذا ادًْك إٓ افنخهٜٔ افتل حتَؼ مراد اهلل تًٚػ، ؾٖٕٝ ظٌد هلل شِقـؽ ـِف، وذم شًٔؽ ـِف، وفـ 

بٚإلخٌٚت واإلٕٚبٜ، ورأس أظامل افىٚظٚت وافًٌقديٜ إٕام هق افهالة، ؾجٚء هذا إمر هبٚ ذم بٔٚن أوؿٚهتٚ، ؾٚفهالة 

ـام وصٍٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚفْٓر اجلٚري يٌتًؾ ادرء ؾٔف ذم ـؾ مخس مرات، وافذٕقب هل افثَؾ 
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ٛ، ؾٓل حٚجٌٜ افرمحٜ، ومًٕٜٚ افٍٓؿ، ومًىِٜ اإلرادة، وحغ حتّك وتًَط يهٌح ادرء ظذ افٍْس وافًَؾ وافَِ

ًٚ فألمر مـ ؽر ظل، وهل إمر افتل أمجع أصحٚب رشقل  ًٚ إػ احلؼ مـ ؽر نثَؾ، داظٔ ًٚ ضٔٛ افٍْس، ذاهٌ ٕنٔى

 اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن ترـف ـٍر.

  -ٔٓٚ مقاؿٔٝ افهالة ؾٔام أظِؿ:هذه أيٜ هل شٚدس آيٜ ذم افَرآن يذـر ؾ  

ًٚ مـ افِٔؾ إن احلًْٚت يذهٌـ افًٔئٚت ذفؽ  ﴿ؾٍل شقرة هقد ؿقفف تًٚػ - وأؿؿ افهالة ضرذم افْٓٚر وزفٍ

 ﴾ذـرى فِذاـريـ

ًٚ وحغ تيٓرون ﴿وذم شقرة افروم ؿقفف تًٚػ  -  ﴾وفف احلّد ذم افًّقات وإرض وظنٔ

 ﴾ومـ ؿٌؾ صالة افٍجر ﴿وؿقفف ﴾افًنٚء ومـ بًد صالة ﴿وذم شقرة افْقر ؿقفف تًٚػ  -

ڈ ﴿وذم شقرة ق ؿقفف تًٚػ   - ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڑ    ڇ  ژ  ژ 

ک  ﴾ ڑ 

ڱ  ﴿وذم ضف  - ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

﴾. 

ھ  ﴿وهذه إوؿٚت افتل ظْٚهٚ اهلل بَقفف ذم شقرة افٍرؿٚن ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ے  ے  ھ   ﴾ھ 

ُٜٔ وحتتقي ظذ مخس صِقات دـ تٖمِٓٚ، وهل حتَٔؼ فَقفف وهذه أيٚت ؽر آيٜ شقرة افْقر ـِٓٚ م  

ہ ﴿تًٚػ ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ،ومـ أجؾ يًر مـ افًٌط أذـر فؽ وجف  ﴾ ڻ 

  -افدٓفٜ ظذ مٚ تَدم مـ تٍهٔؾ إوؿٚت ذم هذه أيٚت:

،وهق أؿقى  ﴾ ڦ ڦ ﴿ؾٚٔيٜ مـ شقرة اإلهاء بدأ اهلل ؾٔٓٚ بهالة افيٓر وهل ؿقفف تًٚػ -

حديٞ جزيؾ ظِٔف افًالم ذم ادقاؿٔٝ بدئ ؾٔف بهالة افيٓر ـٓذه أيٜ ؾٕٚير إفٔف ذم ميٕٚف إؿقال، و

وؽًَف هق طالمف،  ﴾ڦ ڄ ڄ  ﴿إذ هق أصؾ ادقاؿٔٝ، نثؿ أمجِٝ افهِقات إخرى ذم افٍجر بَقفف

 ؾتُقن أربع صِقات مذـقرة ذم ابتدائٓٚ إػ هنٚيتٓٚ، نثؿ خهٝ افٍجر فِذـر فىقل افَٔٚم وفنٓقد
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دمتّع مالئُٜ افِٔؾ ومالئُٜ افْٓٚر  ))ادالئُٜ هلٚ ـام ذم إحٚديٞ ومْٓٚ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف

وهق ذم افهحٔحغ، هذا مـ جٜٓ ؾوِٓٚ، وأمٚ مـ جٜٓ وؿتٓٚ ؾٓل ضرف ظـ بَٜٔ  ((ذم صالة افٍجر

 افهِقات ادذـقرة ذم أيٜ.

ـام حيتٟ بذفؽ أهؾ افٌدع، بؾ ؿد ذـر امتداد افهالة  وذـر افىرؾغ ذم هذه أيٜ ٓ يًْل صالتغ ؾَط

بغ ضرؾغ ؾال يّْع مـ وجقد صالة بْٔٓام، إذ أيٜ هل: أؿؿ افهالة فدفقك افنّس إػ ؽًؼ افِٔؾ، ومل 

 يَؾ: أؿؿ افهالة فدفقك افنّس إػ ؽًؼ افِٔؾ.

ھ ﴿وأمٚ أيٜ ذم شقرة هقد ؾَد بدأت بهالة افٍجر ذم ؿقفف   أخر هق ادٌرب، وافىرف  ﴾ ھ 

ؾدخؾ ؾٔٓٚ افيٓر وافًك، وؿٚل آخرون إن افىرف أخر هق افًك، ؾُقن افيٓر داخِٜ بْٔٓام، وؿقفف 

ے ﴿تًٚػ ے  إٕام هق ادٌرب وافًنٚءن إن ـٚن افَقل افثٚين ذم افىرف افثٚين هق افًك ٓ  ﴾ ھ 

ک  ﴿ادٌرب وأمٚ أيٜ ذم شقرة ضف ؾَقفف تًٚػ ک  ؿٌؾ ؽروهبٚ هق افًك، هق افٍجر، و ﴾ڑ 

إُٕؿ شسون  ))وهذا مٚ ؾنه رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ حديٞ جرير بـ ظٌد اهلل افٌجع إٔف ؿٚل

ربُؿ ـام ترون هذا افَّر ٓ توٚمقن ذم رؤيتف ؾ٘ن اشتىًتؿ أٓ تٌٌِقا ظذ صالة ؿٌؾ ضِقع افنّس 

 ((.ف وشِؿ هذه أيٜنثؿ ؿرأ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔ ،ًِقهؾوؿٌؾ ؽروهبٚ ؾٚ

ڳ  ﴿وؿقفف تًٚػ   گ  گ   أي ادٌرب وافًنٚء، وؿٔؾ ادَهقد بإٓٚء افِٔؾ هق ؿٔٚمف. ﴾گ 

 وأمٚ أيٜ ذم شقرة ق ؾٓل ظذ وؾؼ مٚ ذم شقرة ضف إٓ مٚ ذـر ذم ضف مـ أضراف افْٓٚر. -

ڤ  ﴿وأمٚ أيٜ ذم شقرة افروم، ؾَد ذـر افتًٌٔح ذم افًق وهق افيالم، وذـر افتًٌٔح -  ﴾ڤ 

ؾٖٕٝ ترى أن افٍجر ؿد ذـر ذم اإلهاء وهقد وضف وافْقر، وذـر افيٓر ذم افروم واإلهاءن وافًك ذم هقد   

وضف، وادٌرب ذم افروم وهقد وافًنٚء ذم اإلهاء، وذـر مًتَاًل ذم افْقر واحلّد هلل رب افًٚدغ، ؾال تِتٍٝ 

وجًِٓٚ نثالنثٜ ظذ افدوام حٔٞ جيًّقن بال ظذر  إػ أهؾ افٌدع وافوالفٜ ادنُُغ ذم افهقات اخلّس

ًٚ ظـ ؿقفف تًٚػ ہ  ﴿ادٌرب وافًنٚء، وافيٓر وافًك، ؾتّيض حٔٚهتؿ ردًا وإظراو ۀ  ۀ  ڻ 
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ہ  ہ  ،وإحٚديٞ دـ ـٚن مـ أتٌٚع شْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٍنة ومٍهِٜ  ﴾ہ 

 فِّقاؿٔٝ خر تًٍر وتٍهٔؾ.

 

 ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ؿقفف تًٚػ  

وٓ يزال ظٌدي يتَرب إيل بٚفْقاؾؾ حتك ))وهذه يٍنهٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم احلديٞ افَدد:   

ؾَد مٙ ذـر افهِقات ادٍرووٜ ظذ وجف إمر، وفُـ هْٚ دٚ ذـر افٍْؾ وافتىقع ذـر ؾوِف ومٚ  ((أحٌف

اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ذـر ادَٚم ادحّقد، وافتٓجد ظذ يٌٌِف ؾٚظِف مـ ادْزفٜ،وهل هْٚ خٚصٜ فرشقل اهلل صذ 

 افهحٔح هق مٚ يُقن بًد ٕقم، وهق خر افَٔٚم ومٚ جرت بف شْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

هْٚ، ؾٓل واجٌٜ، وفُـ تَدم ارتٌٚضٓٚ بٚفًّؾ وافؼط، وافرشقل أحؼ  ﴾ ڍ ﴿وؿد تَدم مَٚم ؿقفف تًٚػ  

ؿدمٚه، وهق ذم مَٚم افنُر ٓ مَٚم اإلشتٌٍٚر بٖيب هق وأمل ظِٔف افهالة هبٚ وأهِٓٚ، ؾَد ؿٚم حتك تٍرت 

 وافًالم.

وادَٚم ادحّقد هق افنٍٚظٜ افًيّك يقم افَٔٚمٜ، ؾٓق صٚحٌٓٚ، وهق مَٚم ٓ يٌٌِف أحد مـ إٌٕٔٚء، وؿد   

 جٚء ذم إحٚديٞ ـٔػ يًتذر ظْٓٚ إٌٕٔٚء نثؿ يَدم هلٚ إمٚمٓؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

وؿد ذـر ذم ؽر هذا ادقضـ مَٚم افتٟٓ وؿٔٚم افِٔؾ وأنثره ذم حٔٚة افداظل، إذ هق احلهـ افذي حيَؼ افتٍُر   

ذم ـتٚب اهلل تًٚػ، حتك ؿٔؾ: ٓ حيٍظ ـتٚب اهلل مـ ٓ يَقم افِٔؾ، وهق دأب افهٚحلغ وشّتٓؿ، إذ ٓ يًرف 

بف ودظٚئف وؿراءتف، وافتْقيف بَٔٚم افِٔؾ إٕام جٚء ظـ مهِح وجمدد شٌؼ إٓ وفف مـ افِٔؾ ٕهٔٛ خيِق ؾٔف مع ر

ـثرًا ذم افًقر ادُٜٔ ـٓذه افًقرة وؽرهٚ ـٚإلًٕٚن وادزمؾ وافٍرؿٚن، وؿد جٚء ذم ـؾ مقضـ مـ هذه 

ادقاضـ ظذ مًْك مـ اددح وإنثر، ؾَد ذـرت هْٚ ؿريْٜ حلهقل ادَٚم ادحّقد، وذـرت ذم شقرة ادزمؾ 

دظقة وافهز ظِٔٓٚ ذم افْٓٚر، وجٚءت ذم شقرة افٍرؿٚن بٚظتٌٚرهٚ صٍٜ مـ صٍٚت ظٌٚد فتًغ ذم صٗون اف
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افرمحـ، وهُذا ؾ٘ن ادرء فُٔٚد جيزم أن إدراك ادًٚين فَِرآن ذم صٖن دظقتف وجٓٚده ٓ يُٚد يتحَؼ إٓ بَٔٚم 

 افِٔؾ، وإن افهز ظذ افٌالء وادحـ فٔس فف مًغ مثؾ ؿٔٚم افِٔؾ.

تراه ذم هذه افقرة بغ مَٚم اإلبتالء ذم افنٌٓٚت، واإلبتالء ذم ادحـ وإمل، وبغ مَٚم افقظد ذم  نثّؿ هٚ هْٚ  

أخرة وافقظد ذم افدٕٔٚ ـام ذم أيٜ افتٚفٜٔ ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل تًٚػ، وهبذا تًِؿ أن افقظقد افربٕٜٚٔ ٓ تتحَؼ 

ن إفٔف ذم جقف افِٔؾ ـام خيِق اخلِٔؾ إػ خِِٔف، وهذا إٓ ظذ شّٝ مـ اإلٕتهٚب بغ يديف، وظذ رجٚل خيِق

مٚ تُٚد تٌٔٛ مًٚدف وؾّٓف مـ ٍٕقس افْٚس إٓ ؿِٔاًل ممـ هؿ محِٜ فًِِؿ وافديـ واجلٓٚد، وفَد خزت أـثر 

افىرق وأهِٓٚ، وـٚن يل صٌػ بًّرؾٜ صٗون أهِٓٚ، وأخٌٚر ظٌٚدهتؿ وأظامهلؿ ؾقاهلل رب افًزة واجلالل مٚ 

هذه افًّٝ وهذا ادًْك إٓ هٗٓء افنًٞ افٌز، إذ أـٚد أجزم أن ـزاءهؿ وؿٚدهتؿ هؿ إَٔك مـ  رأيٝ ظذ

ؿقاظدهؿ، وأظٌد مـ مرؤوشٓؿ، وذفؽ بخالف مٚ خزت مـ افىرق إخرى، إذ دمد إمقر مًُقشٜ، 

تف ذم ضٚئٍتف ؾحٔٞ ؿِٝ مرتٌٜ ادرء ؾٔٓؿ ـٚن ؾٔف شّٝ افتًٌد واحلرص ظذ افهٚحلٚت، وحٔٞ ارتًٍٝ مرتٌ

ًٚ مـ إمٚرات ذم ٕقع افرجٚل وأنثر مْٚهٟ  ؿِٝ ظْٚيتف ذم هذا افٌٚب إٓ افَِٔؾ افَِٔؾ، وهذا يًىٔؽ صٔئ

 ضقائٍٓؿ ظِٔٓؿ.

 

 ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ؿقفف تًٚػ  

وػ، رحِٜ افهز وهُذا بدأت مًٚمل افْقر بٚفْك تِقح، وأؾؼ افتُّغ تزهر، إذ تُٚد تْتٓل ؾسة افرحِٜ إ  

وافٌالء ؾَط، ورحِٜ متُغ افَٔغ ظذ افقظقد، ورحِٜ افثٌٚت ظذ ادٌٚدئ أمٚم افتٓديد وافسؽٔٛ، وأهِٝ 

تٌٚصر افٍرج بٚهلجرة ـام جٚء ذم احلديٞ ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْف ؿٚل: ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿بُّٜ نثؿ أمر بٚهلجرة ؾٖٕزل اهلل

،ؾٓق دظٚء افقؿقف ظذ أظتٚب افرحِٜ اجلديدة ـدظٚء مقشك دٚ ووع ؿدمف ظذ أظتٚب افرحِٜ إػ  ﴾ ڳ

ڀ  ﴿مديـ ؾَٚل:  ڀ  پ  پ  پ  فُـ صتٚن بغ مًْك هذا ومًْك هذا، ؾٓذا مدخؾ  ﴾پ 
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َؼ ؾٔف ؿقل افهدق وخمرج افهدق افذي يتحَؼ بف افْك وافًِىٚن، ومَٚم مقشك ظِٔف افًالم هق مَٚم حت

ہ   ﴿افرجؾ افهٚفح:  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   .﴾ڻ 

وافَرآن إذ يًّل ادديْٜ مدخؾ صدق، ٕهنٚ أرض إٕهٚر، وإرض افتل ؿٚل ؾٔٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل   

،ـذفؽ مُٜ تًّك  ((ادحٔٚ حمٔٚـؿ وادامت ممٚتُؿ، واهلل فقٓ اهلجرة فُْٝ امرءًا مـ إٕهٚر))ظِٔف وشِؿ 

ول ظْٓٚ افؼك، وشتًقد أرض إشالم ـام خط ابراهٔؿ ظِٔف افًالم أول أمرهٚ ومًف ابْف خمرج افهدق، ؾًٔز

اشامظٔؾ ظِٔف افًالم، ؾٓق وظد إهلل يتٖـد فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن شٔزول افؼك ويدخؾ افْٚس 

ًٚ وفِخروج خمرج صدق مًْك آخر شٖٔيت، ودٚ ـٚن هذا ـِف ٓ ي تؿ إٓ بٚفًِىٚن، وٓ ذم ديـ اهلل تًٚػ أؾقاج

يَع إٓ بْهر مـ اهلل تًٚػ ؾٕ٘ف شُٔقن فؽ، بؾ ؿد ؿٚل احلًـ افٌكي: إٕف وظد اهلل فرشقفف صذ اهلل ظِٔف 

وشِؿ فْٔزظـ مِؽ ؾٚرس وظز ؾٚرس وفٔجًِْف فف، ومِؽ افروم وظز افروم، وهُذا شّٔتد افْك بًد 

 افهز، وشتتحَؼ افقظقد بًد مَدمٚهتٚ.

افقظقد ظذ صٌٜٔ افدظٚء فف مًٚين ظئّٜ، مْٓٚ أن هذه افقظقد هل ظىٚيٚ ومْـ ربٕٜٚٔ، وتًىك  وجملء هذه  

ظذ جٜٓ ادـ، ؾًِٝ إٔٝ إٓ أدواهتٚ، تهز وتتَٔـ ؾّٔأل اهلل يديؽ هبٚ، ؾ٘ن وؿًٝ ظِّٝ أن اهلل ظز وجؾ 

رة حٔٞ إٔجز وظده وٕك رهبٚن وأن احلّد فف ذم إوػ حٔٞ ظِّؽ وصزك ونثٌتؽ، وأن احلّد فف ذم أخ

 ظٌده وهزم إحزاب وحده، ؾٖٕٝ ذم ـؾ مَٚم حتٝ ظغ اهلل، ؾٓق راظٔؽ، ؾٖدم اإلشتًٕٜٚ بف، وادراؿٌٜ فف.

وهذه شرة افدظقة، وشرة افًّؾ مع اهلل ؾٓل حمٍقؾٜ بٚفدظٚء مـ أوهلٚ، وذم ـؾ مراحِٓٚ، ٓ يًر ؾٔٓٚ   

بؾ ـؾ خر مـ اهلل تًٚػ، ٕن هذه دظقة اهلل، وهذا ديْف، وإٕام يًز ادرء افًٌد مزهقًا إٔف ؾٔف رء، أو مْف رء، 

 ويْك ٕٕف يَسن بٚفًزيز.

نثؿ إن وؿقع افقظد ظذ صٌٜٔ افدظٚء يًِّؽ أن هذا إمر ديـ، وأن مًرة افداظل ؾٔف هل ظٌٚدة حموٜ،   

ٓٚفٜ إن هذا أمر ٓ دخؾ فِديـ ؾٔف، وفٔس يراؿٛ ادرء ؾٔٓٚ ربف ـام يراؿٌف ذم صِقاتف وًُٕف، وٓ يَقل أهؾ اجل

هق مـ شٌٔؾ افَرآن وٓ مـ ؾَٓف، ؾٔذهٌقن ذات افّٔغ وذات افنامل بًٔدًا ظـ ساط اهلل وظـ هدي افَرآن 

 وظـ شٌٔؾ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
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حَؼ اإلشتجٚبٜ وـذفؽ يًِّؽ حََٜٔ افدظٚء ادًتجٚب، ؾ٘ن افدظٚء فٔس ـًاًل، وٓ شٌٔؾ أهؾ افٌىٚفٜ، ؾت  

أن تُقن ظذ ضريؼ مٚ تدظق ربؽ بف، وأن تًِؽ شٌِٔف، وأن تًّؾ ظِّف، وإٓ ؾٖٕٝ مـ أهؾ افًدوان ذم 

افدظٚء، واهلل ظز وجؾ ٓ يٌَؾ دظٚء ادًتديـ، ؾام تراه مـ دظٚء أهؾ ادًٚجد بْك اإلشالم وخزي افُٚؾريـ 

ٛ دظٚؤٕٚ؟ وافًٔٛ مْٓؿ، وذم صًْٔٓؿ، ؾ٘ن افقظد هْٚ جمٔٗه إٕام أؽٌِف ظذ هذا احلٚل، نثؿ يتًٚءفقن مِلَ مَلْ جُي 

ًٚ واؿًف، ؾٓل ظذ مًْك مٚ تَدم مـ ـِّٜ  ،وهذا حٚل  ﴾ ڍ ﴿ظذ صٌٜٔ افدظٚء يدفؽ أن اإلجٚبٜ ئَْ

افهحٚبٜ مع افدظٚء، حتك فق ؿٚفقا: مل ٕنٌؾ هبّؿ اإلجٚبٜ إٕام صٌِْٚ هبّؿ افدظٚء، وؿهدهؿ حٔٞ وؿع افدظٚء 

 ٚبٜ، فُـ فُؾ ظّؾ ذوط، ؾ٘ن ؽٚبٝ ؾٓق ـٚدٍَقد شقاء، أي ـٖن مل يُـ.وؿًٝ اإلج

يدفؽ ظذ أن مدخؾ افهدق بٚفْك ٓ يُقن حتك  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿وؿقفف تًٚػ  

يُقن ادخرج ـذفؽ خمرج صدق، ؾ٘ن تذـر ؿهٜ يقٕس ظِٔف افًالم دٚ خرج مـ ؿريتف ظذ مًْك مٚ ؿٚل اهلل 

گ ﴿تًٚػ گ  گ  ک  ڻ  ﴿مـ أمره مٚ تًِّف مـ ـتٚب اهلل تًٚػ حتك ؿٚل تًٚػؾُٚن  ﴾ ک  ڻ 

ۀ ڻ ۀ  ھ    ڻ  ھ  ہ  ہ  ہ  ،ؾ٘ن ادرء ٓ خيرج خروج ادٌٌض دٚ ظِٔف مـ افًّؾ،  ﴾ہ 

ًٚ فِقاجٛ مـ أدء ديـ اهلل تًٚػ، ؾٓذا خروج مٌىؾ تًٛ يٚئس، وهق خروج  ًٚ وترـ ؾُٔقن اخلروج مْف ختِه

ًٚ مـ تُِٔػ تًٛ مْف، بٚضؾ وفٔس خروج افهدق، وحٔٚة افٌْ ل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ادديْٜ مل تُـ ختٍٍ

ًٚ فقاجٛ أو رهؼ ًٍٕف، بؾ هق ؾراغ مـ أمر وؿٔٚم بآخر ـام ؿٚل تًٚػ فف ۉ  ﴿وٓ ترـ ۉ  ؾُٚن  ﴾ۅ 

خروج افهدق بًد أداء إمٕٜٚ وافهز ظِٔٓٚ، نثؿ افدخقل مع هذه إمٕٜٚ ذم ضريؼ اددخؾ اجلديد مـ اجلٓٚد 

 ٔغ ديـ اهلل وإؿٚمٜ حُؿ اهلل.وتٌِ

ًٚ وؿدرًا، ؾ٘ن اشتًجؾ ؿوٚؤه ـٚن ـٚحلّؾ    واظِؿ أن خمرج افهدق ٓ يُقن ـذفؽ حتك يتؿ أمره زمْ

افُٚذب ـام يًّقٕف، ٓ يْتٓل أمره إػ مدخؾ صدق، بؾ إػ شَط مٔٝ ٓ حٔٚة ؾٔف، هذا يًِّؽ أن فُؾ أجؾ 

افدظٚء ٓ يًتجٚب حتك يٖيت ؿدره ادالئؿ فف، وهذا حيتٚج إػ  ـتٚب جيٛ ظِٔف أن تًتقؾٔف وٓ تًتًجِف، ؾ٘ن

تدبر افُقن ـِف فف، فُـ فوًػ اإلًٕٚن وؿِٜ ظِّف بجريٚن ادَٚدير وشْْٓٚ ؾٕ٘ف ييـ أن جمرد وجقد افقء 

ًٚ ٓ ؾٚئدة ؾٔف، ؾٕٚير  يُّـ حتََف حتك فق مل يُـ افيرف افَدري مالئؿ فف، وهذا إن وؿع ؾِـ يُقن إٓ ظدم
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ـٔػ دبر اهلل فرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افُقن ـِف، وجرت إمقر ذم ؾٚرس وافروم وادٔدٕٜ، إذ ـِٓٚ جيري 

فٔتحَؼ افقظد وخمرج افهدق ومدخؾ افهدق، ؾِؿ تُـ تِؽ افًْقن ادٚؤٜ بال تدبر، ومل تُـ فتّيض 

ؾٔف افقظد ظذ مًْك احلٔٚة وافٌَٚء  دجرد جريٚن افزمٚن، فُْٓٚ ـٕٚٝ دمري بٖؿدارهٚ فٔتحَؼ افيرف افذي يَع

وافْك، ؾٚهلل ظز وجؾ ؿٚدر أن هيدي أهؾ ادديْٜ مـ افًْٜ إوػ فًٌِثٜ، فُـ جرت شْتف أن يَيض ظذ 

رؤوس افٍُر ذم يثرب مـ إوس واخلزرج ذم مًرـٜ بًٚث، ؾذهٌقا ومل يٌؼ إٓ افٍتٔٚن، وهؿ ظهٌٜ احلؼ، 

ڌ  ﴿تًٚػ دقشكومًدن ؿٌقفف ورجٚفف ـام ؿٚل اهلل  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ،ؾٓؿ افذريٜن وهؿ مـ  ﴾ڇ 

اشتجٚب فدظقة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، نثؿ هٚ هل إمقر دمري ذم ظِؿ اهلل، وذم ه ظـ افداظل ًٍٕف 

ذم ؾٚرس وافروم ظذ أؿدار فق تٖمِٓٚ افْٚس بًد إتهٚر افديـ فًِّقا أهنٚ تدبر إهلل فٔتقاؾؼ مع افزمـ افذي 

ف ادخرج واددخؾ، ؾٔهح ظِٔٓٚ ؿقفف جؾ ذم ظاله وصػ افهدق، وهذا هق صٖن تدبر اهلل مع يتحَؼ ؾٔ

إٌٔٔٚئف وأوفٔٚئف، ؾتٍُر ذم ؿهٜ يقشػ ظِٔف افًال، ـٔػ جرى هبٚ افَدر إػ مًتَرهٚ فٔتحَؼ افقظد اإلهلل 

إمر إٔف حيتٚج ؽذ  فٔقشػ ظِٔف افًالم ذم تٖويؾ رؤيٚه، وأبقه يًَقب ظِٔف افًالم ؿد أدرك مْذ أن وؿع

ک  ﴿افهز اجلّٔؾ ؾَٚل ـِّتف افًئّٜ ک  ک  ڑ ک  ڑ  ژ  نثّؿ دٚ بٕٚٝ ظالئؿ افٍرج  ﴾ژ 

﮷  ﴿واإلجتامع ؿٚل ـِّتف إخرى ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ؾُٓذا مٙ إمر ذم  ﴾ے 

ظد ذم أوفف ظذ افهز وحده مع اإلشتًٕٜٚ ظذ طِؿ افيٚدغ، ودٚ ـٚد يَْيض مٙ ظذ افدظٚء بتحثٞ افق

اإلجتامع، ؾٓؾ تيـ أن يًَقب ظِٔف افًالم مل يُـ يدظق ربف مْذ أول يقم مـ ؾَدان يقشػ ظِٔف افًالم أن 

ی  ﴿ئًده؟! إن صئٝ أن تًِؿ اجلقاب ؾٕٚير إػ ؿقفف تًٚػ ؾٔف ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ىئ يئ  مئ  حئ  ٌّٚد  ﴾جئ  ،ؾٓق دظٚء متقاصؾ مْذ أول حليٜ، فُـ فُؾ أجؾ ـتٚب، وهق ـتٚب فًِ

ٚحلغ وادجٚهديـ ـتٚب مجِٔـ ٕن ظٚؿٌتف هل افْك وافتٖئد وافٔن وبِقغ ادآرب، وهق ظذ ؽرهؿ وافه

 وإن مٙ مع افًْغ ظذ هلق وؾرح فُـ ظٚؿٌتف افؼ ظِٔٓؿ وظذ شِىٚهنؿ.

ّٕف شٔحََف مٓام ضٚل ؾٕ٘ف ـام ؿٚل يًَقب ظِٔف افًالم      ٱ  ﴿إٕف افدظٚء ادًتّر ضقال هذه افًْغ بَٔغ أ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   .﴾ٻ ٻ 
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هُذا يتحَؼ مدخؾ افهدق حغ يُقن ؿدره ادالئؿ فف بٚفْك، وهُذا يتحَؼ ؾرج افهدق بًد أن يٌِغ   

افُتٚب أجِف، فتَع إؿدار ـام يدبرهٚ اهلل فًٌٚده ادٗمْغ، ؾال اشتًجٚل ؿٌؾ إوان، وٓ يٖس مع ضقل 

ُذيٛ: أيـ افقظقد؟ ؾام ظِٔؽ أن تًر مع افىٚظٜ ظذ أي وجف ـٕٚٝ، أذم افهز ذم افىريؼ، وٓ شٗال افت

ًٚ أن تُقن اهلجرة إػ افىٚئػ أم إػ ؽرهٚ، وحغ تِتَل افقظقد مع أؿدارهٚ  افَٔد ذم افّنًٛ أم ذم ادًر راجٔ

 تُقن ادقاؾَٜ، ؾٓذا هق افهدق افذي يتحَؼ بف افٍْع وافٌَٚء.

هُذا تَع أؾًٚل  -خمرج صدق وؿد أخرج صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ مُٜ، ؾَٔٚل فؽ: ؾ٘ن ؾِٝ ـٔػ يُقن  

إظداء ظذ مًْك افْك فِّٗمْغ، وهُذا ييـ اخلهقم أهنؿ جيرون ؾٔؽ مرادهؿ، وإٕام هؿ جيرون تدبر اهلل 

ًٚ يسؿٛ ـام ؿٚل تًٚػ ظْف، نثؿ ـٚن ذم خروج ف افذي افتجٖ فؽ ذم افْك، ؾٓذا مقشك ظِٔف افًالم خرج خٚئٍ

ڀ  ﴿إفٔف افتجًٚء خمٚؾٜ افَتؾ أن حهؾ فف مٚ ؿٚل هق ظِٔف افًالم مـ ؿقفف تًٚػ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ڱ  ﴿وهذا يقشػ ظِٔف افًالم يًٌده اخقإف ظـ أبٔف فٔحهؾ هلؿ مٚ ؿٚفقا ﴾ ٺ 

ں  ڱ  ى ى  ﴿،ؾُٚن ذم خروجف مٚ ؿٚل اهلل ﴾ڱ  ې   ﴿وفٔتحَؼ مٚ ؿٚل اهلل ظْف ﴾ې 

ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڇ  ڌ  ، ؾٓذا هق خمرج افهدق افذي يتحَؼ مـ تدبر اهلل ﴾ڌ 

تًٚػ، حتك فق ـٚن صقرتف افيٚهرة مـ مُر إظداء، نثؿ إن اهلل تًٚػ شّك اددخؾ ؿٌؾ ادخرج، وـؾ مدخؾ 

ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ پ ﴿يتحَؼ ؾٔف ادراد مع افىٚظٜ يُقن ادخرج افذي أدى إفٔف حًْ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   .﴾پ 

ؾَد أضِؼ افًِىٚن افْهر فًٔؿ، ؾَد ـٚن مًف هذا ذم ـؾ  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وؿقفف تًٚػ  

أمره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم هجرتف، وذم أرض هجرتف حٔٞ حتَؼ فف إٕهٚر، وهؿ أظيؿ افْك وافًِىٚن، 

 ؾٌٓؿ حتَؼ ٕك افديـ وحتَٔؼ إمٚن فف.

 ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ؿقفف تًٚػ  



 تفسير سورة اإلسراء
 

 269 

ا تْهٛ افقظقد حغ يهؾ إمر إػ مًتَره، بًد مرحِٜ اإلبتالء وافهز، ؾٓجرة ومتُغ، نثؿ ؾتح هُذ  

 فألرض افتل أخرجتؽ، ؾًٔزول افٌٚضؾ، وشٔحؼ احلؼ ـِّتف ؾٔٓٚ، ؾال يُقن ؾٔٓٚ إٓ ـِّٜ اهلل تًٚػ.

قظد ظذ صٌٜٔ افتَرير هذا وؿد مٙ أمر اهلجرة ظذ صٌٜٔ افدظٚء ٕهنٚ بدايٜ رحِٜ جديدة، وجٚء هذا اف  

ڄ  ﴿واإلظالن، ٕهنٚ شتُقن بٚفًٌْٜ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خٚمتٜ افرحِٜ ـام ؿٚل تًٚػ ڦ 

ڃ ڄ ڄ  ڇ   ڄ  چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڇ    ڃ  ڇ  ڇ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ،وهذا مٚ شٔتحَؼ ظْدمٚ يدخؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مُٜ وهق  ﴾ڍ 

د خٌلء افًْغ بًد اهلجرة، فُْف يًِـ بف ـٖٕف ،وهق وظ ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿يَقل

افٔقم، ؾٕ٘ف إذا حهؾ ذط افقظد مل يُـ فِقظد مٕٚع إٓ وؿقع افزمـ ادَدر فف ظْد اهلل، ؾَد ؾتحٝ مُٜ 

 بّجرد اهلجرة، وـٚن ـؾ ؾًؾ بًدهٚ حجرًا يرشك فٔحَؼ ـامل افٍتح بٚهنٔٚر جدر افٌٚضؾ ـِٓٚ.

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم مُٜ وهق يدظق ؿريش فف، َؾَِِؿ مَلْ يُـ  وإن شٖل شٚئؾ: أمل يُـ احلؼ مع  

إن احلؼ ٓ يُتّؾ فف هذا افقصػ حتك يُقن مًف مٚ تَدم مـ  -يزهؼ افٌٚضؾ بٚحلؼ افذي مًف؟ ؾَٔٚل فؽ:

ًٚ ظـ ذفؽ مل يتحَؼ فِهقاب  ﴾ ڳ ڳ ﴿ؿقفف تًٚػ ،ؾٓذا هق احلؼ ذم وصٍف افُٚمؾ، وإن ـٚن خٚفٔ

 إزافٜ افٌٚضؾ، ؾ٘ن افٌٚضؾ فٔس ؾُرًا جمردًا ذم افًَقل وافَِقب، بؾ هق جمًد ذم واؿع فف جْقده وممٚفُف ؿقتف ذم

وشِىٕٚف، ومثؾ هذا افٌٚضؾ ٓ يزيِف دظقة بٚفُِامت ؾَط، حتك فق ـٕٚٝ هذه افُِامت هل ـِامت إٌٕٔٚء، 

ؼ إن جٚء زهؼ افٌٚضؾ، ؾ٘ن خال احلؼ بؾ ٓبّد إلزافتف مـ مُٚؾئ فف٧ أي شِىٚن وجْقد وؿقة، ؾٓذا هق احل

ًٚ ٓ روح فف إٓ أن  ًٚ ذاهٌ ظـ هذا إمر مل يُـ ؾٔف ؿقة اإلزهٚق، وٓ شِىٚن اإلذهٚب، وافٌٚضؾ وإن ـٚن زهقؿ

طِّتف ٓ تزول إٓ بًّٚدل فف ذم ؿقتف، ٕن هذا هق شْـ افقجقد، وؿقاظد ادٚدؾًٜ بْٔٓام، ؾٚفْك فٔس ذم ـقن 

ًٚ، وٓ  ذم ـقن احلؼ طٚهرًا ذم شٚحٚت افٌٔٚن وافدظقة وادْٚطرة، فُـ جملء احلؼ افذي يزهؼ احلؼ مًِقم

 افٌٚضؾ أن يُقن فف ظدة افْك ادالئّٜ فًْـ افَدر واخلِؼ.
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وفذفؽ ؾٚحلؼ هْٚ ذم هذه أيٜ فٔس بًّْٚه افًِّل ؾَط، فُـ بًّْٚه افًِّل ادحتػ بٚجلٔقش وافرجٚل   

إػ أرض تْكه وحتّٔف وتٗيده، وواؿع افًرة افٌْقيٜ يٗيد هذا وئٌْف، ؾام أبًد  وإٕهٚر، وبٚحلؼ افذي رــ

 افْٚس ظـ ـتٚب اهلل تًٚػ إن مل يَرؤوه مـ ؽر مًرؾٜ وؿٚئًف ذم حٔٚة إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم.

ًٚ، ؾ   ًٚ، وـٔػ صٚر افٌٚضؾ رجًٚٓ وشالح َد افتهؼ وحغ تًِؿ هذا ترى ـٔػ صٚر احلؼ رجًٚٓ وشالح

وصػ ادًٚين برجٚل وأرض ومٚل وؿقة، ومل تًد جمرد مثؾ ذم افٍْقس وافَِقب، ؾُٚن إزافٜ رجٚل افٌٚضؾ 

ومٚفف وشالحف وأروف هق إزافٜ فٌِٚضؾ ذم مًْٚه افَّٔل، ؾ٘يٚك أن تَع ذم خداع ادٍرؿغ بغ ادًٚين 

قي، وٓ تتًرض فِرجٚل، إذ أن هذا هق وشالحٓٚ، ـَقل اجلٚهِغ: تُِؿ ظـ احلؼ وافٌٚضؾ ذم أؾَٓام ادًْ

أحد مًٚومٚت ؿريش فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام تَدم ذـره، ؾٓل ؾتْٜ ٓ جيقز فِداظل أن يًَط 

ؾٔٓٚ، ؾّـ افٍَف افذي يٗدي إػ تهٚظد ادداؾًٜ بغ احلؼ وافٌٚضؾ فٔتحَؼ افْك أن يًّك رجٚل افٌٚضؾ، ؾ٘ن 

افرجٚل هؿ اجلقاب، وـذفؽ احلؼ، ؾ٘ن شئؾ ظـ احلؼ ـٚن افرجٚل هؿ ذـر مٚ هق افٌٚضؾ ـٚن هٗٓء 

اجلقاب، وتًْٔٔٓام فٔس مـ افَقل ظذ اهلل بال ظِؿ، بؾ إؽٍٚل افتؤٔؼ شٌٔؾ إمٚتٜ احلؼ وؤٚع مًٚدف، ؾ٘ن 

تٚريخ اإلشالم صٚهد ظذ هذا ادًْك حٔٞ ـٚن ذم ـؾ ظك رجٚل هؿ احلؼ، يًرف هبؿ حغ تٌزو افْٚس 

وتدهلؿ افيِامت، وهذا ٓ يَٚل فف هْٚ ـِّٜ ظع ادرتٙ ريض اهلل ظْف: يًرف افرجٚل بٚحلؼ، وٓ يًرف افٍتـ 

احلؼ بٚفرجٚل، ؾ٘ن هذا ٓ يَٚل ذم مٚ هق إشالم وـٍر، وٓ ذم مٚ هق إيامن وزٕدؿٜ، بؾ هق ذم أمقر أدٕك مـ 

يٌحٞ ظـ رجٚهلام، ؾ٘ن ظِؿ رجٚل ـؾ ؾريؼ  ذفؽ بُثر، نثّؿ إن احلؼ بًد أن يًِّف ادرء، ويًِؿ افٌٚضؾ، ؾٕ٘ف

مل يًد مسددًا ذم مًٚداة أهؾ افٌٚضؾ وافتكيح هبذه ادًٚداة، ومل يًد مسددًا ذم مْٚطرة أهؾ احلؼ بٖشامئٓؿ 

وضقائٍٓؿ، أمٚ إبَٚء أمر احلؼ وافٌٚضؾ ذم ظٚمل ادًٚين دون افقاؿع ؾٓق شٌٔؾ إلمٚتٜ احلؼ وحتقفف إػ مثؾ مًْقيٜ 

ئؼ هلٚ، وشٌٛ هذا ادْٟٓ افٌٚضؾ وـثرة افدظٚة إفٔف هق شًٔٓؿ فتجْٛ افٌالء وادقاجٜٓ، وهق أمر ؿد ٓ حَٚ

تٌغ فؽ مـ ؿٌؾ ؾًٚده، وأمٚ تًّٔتف بٚحلُّٜ ؾٓذا مـ افٌٚضؾ افذي يتَْف أهؾ افتزير وإشٌٚغ افؼع ظذ ـؾ 

 ذ تٖيت بف إهقاء.

ه مـ حٔٞ هق، فُـ إٕام يقجد فوًػ أهؾ احلؼ يدل ظذ أن هذا أمر ﴾ں ڻ ڻ ڻ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

وختِٔٓؿ ظْف، ؾتْنٖ فٌِٚضؾ صقفٜن وتَٚم فف اجلْقد وادامفؽ، وحيتػ بف زخرف افَقل وسخٚت افنٔىٚن، 
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ؾٔٓٚب وخينك مْف، حتك فٔخٚل اجلٚهؾ أن ٓ ذهٚب فف، وأن أمره مًتَر، حتك إذا ؿٚم ادقؿْقن بقظد اهلل تٌغ 

،ؾِؿ يًد إٓ إػ ؽالؾف بال  ﴾ ڻ ﴿روح فف، ؾٔذهٛ ظذ مٚ وصػ اهلل تًٚػ بَقففخقاؤه، وإٔف بٚضؾ ٓ 

 جقف، ؾًِٔؿ افْٚس حْٔٓٚ أّن وخٚمتف هقاء.

 

  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

ًٚ، وأمٚ ٕقع إم  راض أمٚ ؾٓق مٚ يزيِف اهلل تًٚػ مـ ٍٕقس ادٗمْغ بُتٚبف مـ أمراض افٍْس وافَِٛ ظّقم

هْٚ ؾٚدْٚشٛ هق مٚ يُقن ذم ٍٕس ادٌتذ ذم شٌِٔف مـ أمقر تتًِؼ بقاؿع احلٚل، ؾٚدٌتذ ؤًػ، وهق يرجق 

افْجٚة، وتٌزو ًٍٕف مِامت مـ خقف افٌٚضؾ وبىنف، ؾتٖيت افقظقد افَرإٜٓٔ ادتَدمٜ فتنٍل ـؾ هذا وتذهٌف، 

ًٚ ظذ  افقظقد ؾرؿٛ افْجٚة بهز نثٌٚت، وتوّحؾ إذ تٖيت ظزة اإليامن ؾتذهٛ وًػ احلٚل، ويزداد ئَْ

صقرة افٌٚضؾ أمٚم ظْٔٔف ؾال تًقد إٓ زخٚرف وهبٚرج ـٚذبٜ، ؾٔحهؾ افهز وافَٔغ، وهذا أظيؿ افنٍٚء، 

وهق ادْٚشٛ حلٚل افْٚزل هذا افَرآن ذم هذا افيرف، هذا مع أن افَرآن، وهق ـالم اهلل تًٚػ هق صٍٚء فُؾ 

ٱ  ﴿ٔس هْٚك مـ صٌٜٓ ذم مْٚزظٜ احلؼ إٓ وهق راد ظِٔٓٚ ـام ؿٚل تًٚػأمراض افَِقب وافٍْقس، ؾِ

پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ، وٓ مـ صٓقة تًسض شٌٔؾ افًٚفُغ فِحؼ إٓ وهق ﴾ ٻ 

 مُنقؾٜ ذاهٌٜ. 

وأمٚ إٔف رمحٜ فِّٗمْغ، ؾ٘ن افقظقد ذم أجِٜ وذم افًٚجِٜ هل أظيؿ مٚ ذم هذا افُتٚب مـ رمحٜ، نثام مٚ   

وافٍْس وافٌدن مـ مًٚين وآنثٚر، ومٚ حيهؾ ذم افٌدن مـ آنثٚر ظْد شامظف وتالوتف هل مـ  حيهؾ ذم افَِٛ

 افرمحٜ افتل تتْزل مع افَرآن.

نثؿ إن افنٍٚء هق إزافٜ افداء وأشٌٚبف، وافرمحٜ هل مٚ حيهؾ بًد إزافٜ افداء مـ ؾوؾ وظىٚء، ؾٔحهؾ هبذا   

، إذ هذا هق شّٜ ـؾ دواء وؽذاء، ؾال حيهؾ افٍٚئدة مْٓام افَرآن افدواء افٌذاء، وٓ يُقن هذا إٓ فِّٗمْغ

إٓ مع وجقد ادَٚبؾ ادالئؿ هلام، ؾ٘ن تْٚؾرا مل حيهؾ آنثٚرمهٚ، وهذا افَرآن ٓ حتهؾ آنثٚره إٓ مع اإليامن وأمٚ 
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،ؾِٔس هلؿ ؾٔف دواء، بؾ هق  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿مع ؽره مـ افُٚؾريـ ؾٓق ظذ مٚ ؿٚل تًٚػ

ًٚ ؾقق رجًٓؿ ـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ظِٔٓؿ ظّك ـام  ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ؾهِٝ، وٓ يزيدهؿ إٓ رجً

 افتقبٜ. 

وهذه أيٜ تدفؽ ظذ أن افٌالء ٓ يُنػ، وأن افْجٚة ٓ تُقن، إٓ بٚفَرآن، وهبدي افَرآن، ؾٚفذيـ       

ٍهٔؾ، وإيٚك ورضٕٜٚ افَٚئِغ يًًقن فتحَٔؼ افًزة وإظٚدة افتُّغ فٔس هلؿ إٓ افَرآن، ؾَد ؾهؾ هذا خر ت

بٖن افَرآن ظّقمٚت ٓ تٍُل، أو أن افزمٚن ؿد تٌر ؾالبّد مـ تٌر ادًٚين، ؾُؾ هذا مـ تٌِٔس افنٔٚضغ ظذ 

افدظٚة وافًٚمِغ، وـؾ مٚ تراه مـ ظدم افتقؾٔؼ، وذهٚب اجلٓقد، وإًداد افىرق إٕام شٌٌف والفٜ افًٌؾ افتل 

 إػ صٍٚء افقاؿع، وٓ إػ مدد افَقة ذم إذهٚب افٌٚضؾ، ٕن هذه افىرق فًٔٝ شُِٓٚ هٗٓء، ؾِؿ تقصِٓؿ ٓ

 مـ افَرآن ذم رء وٓ هل مـ هديف.

ًٚ، وفٔس ظّقمٚت يِّٗهٚ ـؾ أحد بام ينتٓل ويرى، نثؿ يزظؿ أن هذا    وتذـر أن صٖن افنٍٚء ٓ يُقن إٓ بْٔ

ادراد مـ حتَٔؼ افنٍٚء، وفذفؽ ؾٖول افٌٚب هق هق ادقاؾؼ فُتٚب اهلل تًٚػ، ؾحهقل هذا يدل ظذ خالف 

افًِؿ٧ أي افًِؿ بُتٚب اهلل تًٚػ، وافْٚس افٔقم ٕنىقا ٕخذ ؾَٓٓؿ مـ افُتٚب وافًْٜ ذم مًٚئؾ إحُٚم، 

وأؿهد بٚفْٚس هؿ إؾراد افذيـ أرادوا حتَٔؼ اهلدايٜ ذم حٔٚهتؿ وشِقـٓؿ، فُـ تٖمؾ ـؿ هل افًْٚيٜ بُتٚب 

حتَٔؼ إزافٜ افٌربٜ وحتَٔؼ افْك وافتُّغ، وـؿ هؿ افدارشقن فف ظذ وجف افتدبر مـ أجؾ صٍٚء اهلل تًٚػ ذم 

هذا افقاؿع ادرير، وإن مـ مرارتف أن افْٚس ؿد ؿٌِقا دمزأة اإلجتٓٚد، وصٚروا إػ هذا إمر، نثؿ يريدون بًد 

ٓ بك فف إٓ ذم بًض أبقاب افًِؿ ذفؽ أن يوٌط ؾَف افْك وافتُّغ وافدظقة وافًّؾ فديـ اهلل تًٚػ مـ 

إخرى ممٚ هل خٚرجٜ ظـ هذا افٌٚب، وحٚل هٗٓء أهنؿ أبًد افْٚس ظـ واؿع إمٜ وواؿع أظدائٓٚن ؾال 

يًرؾقن مراتٛ افقجقد، بؾ إن أحدهؿ فٔجٓؾ ـٍر أيب جٓؾ وأيب هلٛ ادًٚسيـ فف، ويًّل ؾرظقن بٚشؿ 

رظقن وهٚمٚن وؿٚرون هق ادًٍد ذم إرض، ؾٓق ؾَٔف مًٖفٜ ذم أمر ادٗمْغ، ويرى أن اخلٚرج ظـ ديـ ؾ

افًٚمل ييـ أهنٚ هل ـؾ احلٔٚو، وأن افٌك هبٚ ـٚف ذم حتَٔؼ افٌك ذم افقجقد افُقين واحلُؿ افؼظل، ؾٓذه 

 ادرارة هل أصد مٚ وؿع مـ تًىٔؾ افْير ذم ـتٚب اهلل تًٚػ فِخروج مـ افٌربٜ افتل ًٕٔش.



 تفسير سورة اإلسراء
 

 273 

يُقن دٚ ئًْف افًٚمؾ مـ افٌالء، وافرمحٜ مٚ حيَؼ افْك ظذ إظداء، ؾٍٔف ؿقتٚن فًِٚمؾ مـ  نثّؿ إن افنٍٚء  

 ﴿هذا افٌٚب، ـام إٔف صٍٚء ٕظراض افىريؼ ذم افًر إػ اهلل، ورمحٜ فتحَٔؼ ادزيد مـ اهلدى ـام ؿٚل تًٚػ

ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ًٚجلتف، وبغ ،وادرء ذم هذه افدٕٔٚ بغ واؿع حيتٚج ؽذ جمٚهدتف وم ﴾ ۇئ 

أمؾ يتىِع إفٔف ويرجقه، ؾٍل افَرآن حتَٔؼ افىرق فِقصقل إػ هذيـ ذم ـؾ بٚب مـ أبقاب افقجقد 

اإلًٕٚين، نثؿ اظِؿ أن ٓصٍٚء ٓ يُقن إٓ بًد ـنػ ادرض وبٔٚن ٕقظف وأنثره، وهذا يًِّؽ أن افَرآن هيدي 

يتًِؼ مـ أحداث ورجٚل، ؾٍل افَرآن مرايٚ  افًٚمؾ فديـ اهلل ؽذ مًرؾٜ أحُٚم افقاؿع وصٍٚتف، وفذفؽ ممٚ

تُنػ حَٚئؼ افْٚس ـِٓؿ، وتًرؾؽ مراتٌٓؿ ظْد اهلل تًٚػ، ؾٓذا ظذ ضريؼ خر، وهذا ظذ ضريؼ والل، 

وهذا ظذ شٌٔؾ هدى، وآخر ظذ شٌٔؾ ؽل، وإيٚك افدخقل ذم شٌٔؾ اإلصالح دون أن تًرف هذه ادراتٛ 

ذه أول مْزفٜ مـ مْٚزل حتَٔؼ افنٍٚء، وترـٓٚ جيًؾ افًٚفؽ ذم هذا وحَٚئَٓٚ ذم افَرآن وافقاؿع، ؾ٘ن ه

افًٌٔؾ ظذ ضريؼ إؾًٚد ٓ إصالح، ؾٓق زائد فِيِّٜ ٓ ـٚصػ هلٚ، وفذفؽ مـ افقاجٛ مًرؾٜ أحُٚم 

افْٚس، ؾتٍُر ادِحديـ واجٛ مـ واجٌٚت افديـ، وافتٍريؼ بغ افْٚس ظذ أشٚس افديـ واإليامن واإلشالم 

افَرآن، ؾتًِؿ ؾَف هذه ادهىِحٚت مـ افَرآن، ومٚ هل ذوضٓٚ وأرـٚهنٚ وواجٌٚهتٚ، نثؿ إير إػ هق شٌٔؾ 

ًٚ ٓ حٚرض فف، وأن أبٚب هلٛ فف  وؿٚئًٓٚ ذم إرض، حْٔٓٚ شتًرف أن ؾرظقن وؿٚرون وهٚمٚن فًٔقا مٚؤ

 ،ًٚ ۇئ  ﴿وأن افَٚئِغ أصٌٚه وأمثٚل، وأن ادْٚؾَغ ذم ازديٚد، وأن ادخذفغ هؿ أظذ افْٚس صقت ۇئ  وئ  وئ 

ۈئ  ۆئ  ڈ  ﴿صٚروا أصحٚب ظامئؿ وحلك وصٚرات ظِّٜٔ، وأن دظٚة ﴾ۆئ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

وهؿ مـ خيىٛ ظذ ادْٚبر ويرشؿ برشؿ افٍَف، ؾ٘ن أدرـٝ هذا ـام جيٛ ظِّٝ بًد ذفؽ مـ افَرآن  ﴾ ژ

افتُّغ، ؾِؿ تٌرك ـٔػ تًِؽ شٌٔؾ اإلصالح، وظِّٝ أي افًٌؾ هل احلؼ افتل حتَؼ رى اهلل وافْك و

بًد ذفؽ دظٚوى احلُّٜ ادزظقمٜ افُٚذبٜ، وٓ صٚرات افًِؿ ادزورة، وٓ تنَٔٚت إفٍٚظ اجلِّٜٔ اخلٚدظٜ، 

بؾ تُقن حْٔئذ صرذم رجٚل ومٚل، متٔز بغ افٌٞ وافًّغ، ؾٓذا هق افٍَف افذي يتحَؼ بف افنٍٚء ؿٌؾ 

ؽ ذم زمـ افٍتـ وؽٌِٜ إهقاء مقإع اتٌٚع افٌٚضؾ، وؿقظؽ ذم ادرض، وهق أظيؿ افنٍٚء، حغ تتحَؼ ؾٔ

ًٚ وامحد اهلل أن ٕجٚك حٔٞ ـثر اهلٚفُقن وؿؾ افْٚجحقن.   وذائط اتٌٚع احلؼ، ؾًٖٕؿ ظْٔ
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إن أظيؿ صٍٚء حيََف افٍرد أن يّقت ظذ اإليامن ؾِٔحؼ بٚجلْٚن، وهق أظيؿ رمحٜ فف ـذفؽ، فُـ أظيؿ   

ٓٚبٜ، وأن حتَؼ مراد اهلل ذم إؿٚمٜ أحُٚم ذظف ذم إرض وأن يَع ؿقفف صٍٚء فألمٜ هق أن تًٔش ذم ظزة وم

، ؾٕٚير ـٔػ ؿك افْٚس افنٍٚء وافرمحٜ ظذ إوػ، وأـثروا ؾٔف ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿تًٚػ

افُالم، نثؿ مل يتُِّقا إٓ افًٔر ذم صٍٚء هذا افَرآن فقاؿع إمٜ إن أصٚهبٚ اإلٕتُٚشٜ وذهٌٝ ظْٓٚ ظزهتٚ، 

واؿع افًٚمِغ رأيٝ مذاهٛ تًْٛ ٕصخٚص، نثؿ إن دؿَٝ ذم أصقهلؿ ظِّٝ أن افَرآن أوًػ  وإن رأيٝ

 احلجٟ ظْدهؿ ذم هذا افٌٚب. 

وممٚ يٌٌْل مراظٚتف ذم افىٛ افذي حيَؼ افنٍٚء إٔف ظذ ٕقظغ، ؾْقع مـ إدويٜ هل افنٍٚء بذاهتٚ حٔٞ   

ويٜ، وأدويٜ هل آفٜ يامرشٓٚ ظٚمؾ ظِٔٓٚ ـٚدؼك ذم حتَؼ ادراد ـام هق صٖن ادؼوبٚت وادىًقمٚت مـ إد

افٌدن إذ ٓبّد فف مـ ضٌٔٛ حٚذق يًِّف ذم افٌدن، وهٚذان افْقظٚن ذم افَرآن، ؾٖمراض ذم افٍْس وافَِٛ 

وافًَؾ تنَك بّجرد افَراءة وافتالوة واإلشتامع، وأمراض ٓبّد هلٚ مـ ظٚمِغ بٚفَرآن وآيٚتف فٔتحَؼ 

أظقذ بُِامت اهلل افتٚمٚت مـ  ))ل بًض أهؾ افًِؿ ذم ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿافنٍٚء، وفذفؽ ؿٚ

ؿٚل: ادَهقد هبٚ افُِامت افُقٕٜٔ، إذ هل افتل حيهؾ هبٚ دؾع افؼ ـٚفدواء وافًالح وافىًٚم  ((ذ مٚ خِؼ

ظٜٔ وهق افَرآن وأذـٚر افؼوافؼاب وافٌِٚس، مع أن إمر حمتّؾ، إذ هْٚك ذ ٓ يدؾع إٓ بُِامت اهلل 

أظقذ بروٚك مـ شخىؽ وبًّٚؾٚتؽ مـ  ))وهذه اإلشتًٚذة ظذ مًْك ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،افًْٜ

ؾِروٚه أؿدار ـام أن فًخىف أؿدار، ودًٚؾٚتف أؿدار ـام أن فًَقبتف أؿدار، ؾٓق يٍر  ((ظَقبتؽ وأظقذ بؽ مْؽ

ٚػ، وٓ يَهد أن يًتًٔذ ادًِؿ بٚدخِقق، إٕام يًتًٔذ بٚهلل مـ ؿدر اهلل إػ ؿدره، وـِٓٚ مـ ـِامت اهلل تً

 وـِامتف، وهبذه اإلشتًٚذة يدخؾ ذم افَدر افذي حيَؼ فف اخلر ودؾع افؼ.

ۓ  ﴿وافَهد أن افنٍٚء ؿد حيهؾ بّجرد افَراءة واإلشتامع، وهذا ٕمراض تْٚشٌف ـام ؿٚل اهلل تًٚػ  

﮲ حزبف أمر ؾزع إػ افهالة، وـام حهؾ مـ اختٚذ  أف وشِؿ إذوـام ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِ ﴾ۓ 

هٚ افًٚمِقن آيٚت اهلل هدى ذم حتَٔؼ صٍٚء ادرض، وادريض، وهْٚك أمراض إٕام يتخذ افَرآن رؿٜٔ فِِّدوغ 

وهل أمراض ٓ تزول إٓ بًّؾ ؿدري وبٖدوات ـقٕٜٔ، وٓ جيقز دؾًٓٚ بام تدؾع بف إمراض إخرى وفذفؽ 
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ۆئ ۈئ    ﴿ؿٚل تًٚػ ۆئ  ۇئ  وئ ۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ،ؾٓذا  ﴾ى 

مرض مل يدؾع بٚفذـر إٕام دؾع هبدي افَرآن وافًّؾ بف، ؾٚفذـر ٓذهٚب أمراض افٍْقس مـ اجلٌـ اخلذٓن 

وٕقازع افنٔىٚن، وافثٌٚت فدؾع رجٚل افٍُر وأشِحتٓؿ ومُرهؿ، ؾُؾ واحد حَؼ افنٍٚء ادالئؿ فف، وـؾ 

ٕحدمهٚ دون أخر، ٕن ـثرًا مـ افْٚس اهتّقا بٚجلٕٚٛ افَدري دون  هذا مـ افَرآن، ؾال يٌٌْل افذهٚب

 وـالمهٚ خمىئ وٓ حيَؼ افنٍٚء افُٚمؾ دىِقبف. ،ٕيروا فِجٕٚٛ افؼظل دون افَدري افٌَِل، وآخرون

 وإدراك هذا يًِّؽ أن هْٚك أدويٜ ذم افَرآن ٓ تتحَؼ إٓ ظذ أيدي رجٚل افَدر، وأظْل هبؿ أهؾ اإلتَٚن  

ؾ٘ن هذا اهلدي وافنٍٚء ٓ يتحَؼ إٓ  ﴾ وئ ﴿فٌِٚب ادىِقب، ومثٚل ذفؽ ذم أيٜ ادتَدمٜ ذم ؿقفف تًٚػ

ظذ يد ؿقم حيََقن مًْٚهٚ ذم افَدر ممـ يتَـ هذا افًِؿ ذم احلٔٚة، وإٓ ؾ٘ن مًْك افثٌٚت ٓ يتحَؼ ذم مٚ جرت 

 زيّٜ.بف شْٜ اهلل تًٚػ، وذهٚهبٚ يٗدي إػ ود ادراد، وهق اهل

ًٚ ؾَط، بؾ هق أمر ؿدري ـذفؽ، ؾٚفؼع يًرؾؽ افرجٚل واحلٚل،    وفذفؽ ؾٚفْٓقض بٕٚمٜ فٔس أمرًا ذظٔ

وهيديؽ فألحُٚم، نثؿ يٖيت أهؾ اإلتَٚن وافٌهرة ذم شْـ افَدر ؾًُِٔقن مع هذا افدواء ـٚدنٚرط ذم إزافٜ 

 إمراض وحتَٔؼ افنٍٚء. 

  - مْٓٚ:فف مًٚين ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وؿقفف تًٚػ  

إٔف ـِام حتَؼ افنٍٚء وافرمحٜ فِّٗمْغ ـِام ـٚن ظذ حًٚب افيٚدغ وشِىٚهنؿ، ؾتحَؼ اخلنان ظِٔٓؿ  -

 بام حتَؼ فِّٗمْغ مـ افْك، شقاء ـٚن هذا ذم إمقر افًِّٜٔ أو افَدريٜ ـام تَدم. 

ًٚ ـِام ازداد ومْٓٚ أن افيٚدغ مٌٌوقن فِحؼ واهلدى فٌَح ٍٕقشٓؿ، ؾُِام ازداد احلؼ ب   - ًٚ وووقح ٕٚٔ

بٌض أهؾ افٌٚضؾ فف، ؾتحَؼ هلؿ زيٚدة اخلًٚرة بزيٚدة افٌٌض، وظذ هذا ادًْك يُقن ضِٛ اروٚء 

ًٚ مـ اجلٓؾ وافوالفٜ ـام يًٍِف افًٌض.   افٌٚضؾ ظذ حًٚب احلؼ رضب

ًٚ وؿدرًا تًْل مزيد احلجٜ ظذ ادُْريـ، وزيٚدة احل   - جٜ تقجٛ زيٚدة ومْٓٚ أن زيٚدة أدفٜ احلؼ ذظ

 افًذاب، ؾٓذه خًٚرهتؿ.
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ۉ ۉ ې ې ې ې    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ؿقفف تًٚػ   

 .﴾ى ى ائ ائ ەئ 

ذـر هذا احلٚل مـ اإلًٕٚن ـٚن بًد ذـر صٍٚء افَرآن، ممٚ يدل ظذ أن اإلًٕٚن ذم أصؾ خَِتف حمتٚج هلذا   

ن يذهٛ هذا ويّْع آنثٚره، وافذي يٌٌْل اإلظتْٚء وافَرآ ،ظذ حٚل مـ افَْص وافوًػ وادرض افنٍٚء، ؾٓق

بف هْٚ هق افْير إػ إمٜ وأحقاهلٚ، وإػ افداظل وطروؾف، ؾ٘ن هذا أفهؼ مٚ يُقن ذم هذه أيٜ، ؾ٘ن تٌَِٚت 

إمؿ بغ إًٕٚم وبٖس، وبغ صًقد وهٌقط ، وبغ ٕك وابتالء هق ادًْك هبذه أيٜ حًٛ شٔٚؿٓٚ أـثر مـ 

 اوإن صئٝ ؿِٝ: إن هذه أيٜ ذم هذبتالءات افالحَٜ بٚإلًٕٚن ذم ؽْٚه وؾَره، وصحتف ومروف، افْير إػ اإل

مع جملء آيٚت ـثرة ذم مًْٚهٚ ذم مقاضـ أخرى مـ افَرآن إٕام هل تٌْٔف دٚ شَٔع مـ افرحِٜ افَٚدمٜ  -افًٔٚق

ِٝ افًْامء ذم بدر، وحهِٝ بًد اهلجرة، وواؿع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وشرتف ينٓد هلذا، ؾَد حه

اء ذم أحد، وـٚن حٚل ادديْٜ مـ اجلٓد وافٌالء، وافٌْٚئؿ واإلًٕٚم، وبغ حٚل احلهٚر وافٍتقح ـِٓٚ تدل يفا

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿ظذ هذه أيٜ، ؾٓل تٌْٔف إػ افقاجٛ اتٌٚظف حْٔئذ وهق ؿقفف

ر تقجٛ احلّد وافنُر، وبٖس افٌالء ، وذفؽ بٖخذ هبدى افَرآن، ؾ٘ن ًٕؿ افٍتح واإلٕتهٚ﴾ ائ ەئ

 واحلهٚر يقجٛ افثٌٚت وافهز، ؾٓذا هق شٌٔؾ ادٓتديـ، وهق مـ أدويٜ افَرآن ذم ظالج افيروف وافقؿٚئع.

ًٚ، مٗمْٓؿ وـٚؾرهؿ، حتك افرشؾ مْٓؿ،    وهذه أيٜ تدفؽ ظذ أن تَِٛ إحقال شْٜ جٚريٜ ظذ افٌؼ مجًٔ

واهلدى ؾٔٓام هق إخذ بىريؼ افَرآن، وهق افنُر  ،ذفؽ ٓختٌٚر ادرء ؾٔٓامًْامء، وؾالبّد مـ افٌٖشٚء واف

ھ ﴿وافهز ـام تُرر ذم افَرآن ـثراً   . ﴾ ہ 

ن شٗافف ؽر إأي  ﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿أي ظـ صُر ادًْؿ شٌحٕٚف وتًٚػ، وؿقفف ﴾ۇ  ﴿وؿقفف تًٚػ:    

گ  ﴿ظراض هق ـَقفف تًٚػٌٝ فف بدوام افٍَر وافًٗال، ؾٚإلخم ڳ ک  ڳ  ڳ  گ  گ   گ 

﮴  ﴿هق ـَقفف تًٚػ ﴾ۆ ۆ  ﴿إذ ًٌٕقا ؾوؾ افًّْٜ فٌره، نثؿ سؾٝ هلذا افٌر ادزظقم، وؿقفف ﴾

﮶  ،ؾٓذا صٖن افيٚدغ ظْد شٗاهلؿ مـ ؽرهؿ، ؾ٘ن حهؾ هلؿ افًْؿ مل ينُروا مًّْٓؿ، نثؿ ذهٌقا  ﴾﮵ 
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ًرف ظذ اهلل ذم افرخٚء يًرؾؽ ذم ت ))ظْف ؽر حمتٚجغ فف دٚ حهؾ هلؿ مـ افًْؿ، وفذفؽ جٚء ذم احلديٞ

 ٕن افرخٚء يْز مٚ ظِٔف مـ افٍَر افذايت ادالزم فف. ((افندة

ڈ ﴿أي مـ ذهٚب افٌالء ظْف، ـام ؿٚل تًٚػ ظْف ذم ؾهِٝ ﴾ۋ ۅ  ﴿وؿقفف تًٚػ   ،وفذفؽ  ﴾ ڈ 

ٿ  ﴿ؾٚفٖٔس مـ رمحٜ اهلل ـٍر ـام ؿٚل يًَقب ظِٔف افًالم ٕوٓده ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

هذا إمر ـام تَدم ذم بٔٚن حٚل إمؿ ومٚ يهٌٔٓٚ هق أؾًد مٚ يّْع مـ إظامل افًْؿ ذم حمِٓٚ، أو إظامل و ﴾

 اإلرادة ذم ـنػ افٌالء ظْٓٚ ودؾع اهلقان وافوًػ. 

ؾٓام ضريَٚن إمٚ أن يًّؾ ادرء مٚ هق ظِٔف مـ افًٍٚد بام ذـر مـ  ﴾ۉ ۉ ې ې ې  ﴿وؿقفف تًٚػ 

وإمٚ أن يًّؾ ظذ صٍٚء  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڭ  ﴿أمره مـ ؿقفف تًٚػ

ًٍٕف بٚفَرآن، ؾٓام صٚـِتٚن، أي شٌٔالن وٕٚحٔتٚن، ؾٚفًٌٔؾ إول بغ حديـ إمٚ بىر وإظراض، وإمٚ يٖس 

 مـ ؽر تٌٔر، وأخر بغ صُر وصز، ومهٚ يٗديٚن إػ مٚ فف اخلر ذم دٕٔٚه وظٚؿٌتف.

ريؼ اهلدى هق ادقصؾ فِّراد مـ اخلر، وؿد تَدم أن افًِؿ وض ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ﴿ـثرًا مٚ يًْٛ ذم افَرآن ظذ جٜٓ افَوٚء وافَدرة ـَقفف تًٚػ

ذفؽ ٕن إحٚضٜ افًِؿ بٚفٌك وافًّع واخلزة تقجٛ إحٚضٜ افَدر فًِّّقع  ﴾مب ىب يب جت 

ي إن اهلل شٔجزي ادٓتديـ بهزهؿ وصُرهؿ ظٚؿٌٜ مٚ حيٌقن وادرئل وادًِقم، وهٚ هْٚ ظذ هذا ادًْك٧ أ

 ورؾع افٌالء بٚفهز. ﴾ ڦ ڦ ڄ ﴿ويريدون، مـ زيٚدة اخلر بٚفنُر فَقفف تًٚػ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ـام ترى ؿد تُررت ذم هذه افًقرة ذم مقاضـ ـَقفف تًٚػ ىوـِّٜ اهلد  

      ﴿وشتٖيت ذم ؿقفف تًٚػ  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ ﯀﯁   ﮿ 

، ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿وؿقفف ذم بدايٜ افًقرة ﴾       

وٍٕل اهلدى  ،، وظٚؿٌتفىؾتٖمؾ مقاوًٓٚ دمدهٚ تٌغ مهدر اهلد ﴾ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   جت ﴿وؿقفف تًٚػ

 مـ ؽر ضريؼ اهلل، وحٚجٜ افْٚس إفٔف، مقإع اتٌٚظف. 
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  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ؿقفف تًٚػ  

هذا تًِٔؿ مـ اهلل تًٚػ ذم رد إشئِٜ افتل ٓ يًتىٔع ادرء إدراك ـْف حَٚئؼ ادًٗول ظْف، ؾ٘ن ظٚمل افنٓٚدة   

يُّـ تهقره وإدراك تٖويِف وحَٚئَف، فُـ ظٚمل افٌٔٛ دٚ ـٚن جمراه ظذ شْـ أخرى ؽر شْـ افنٓٚدة ـٚن مٚ 

ازداد ظِاًم، إذ أؿل مٚ يُّـ أن يدرـف هق أن ينٌٓف ؾٔف ؾقق تهقر اإلًٕٚن وإدراـف، ؾِق خقضٛ ؾٔف دٚ 

بقء يراه ويًِّف مـ ظٚمل افنٓٚدة، وفذفؽ ٓ جيٚب ظْف، ؾٚفروح وإن ـٕٚٝ حََٜٔ مـ حَٚئؼ اخلِؼ، جيٛ 

ٚ ـٕٚٝ مـ ظٚمل افٌٔٛ ـٚن هلٚ حََٜٔ ك هذا افقجقد بآنثٚره، إٓ أهنٚ دظذ ادٗمـ أن يهدق بقجقدهٚ، وهق يدر

 .﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ادرء تهقرهٚ ؾُٚن هذا اجلقاب اإلهلل ٓ يًتىٔع

ٓٚ، وهق أن يؤؼ ظَؾ افًٚمع ظـ إدراك اجلقاب، ؾال يتهقره، ْواإلظراض ظـ إشئِٜ فف أشٌٚب: هذا م  

ک  ﴿ومْٓٚ أن ٓ يُقن ؾٔف ؾٚئدة ـجقاب افَرآن ظـ شٗال ظدد أصحٚب افُٓػ ؾ٘ن افَرآن ؿٚل ک  ک 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  جدواه، وٓبـ ـثر ذم مَدمٜ تًٍره ؾقائد ذم ؾَف  وذفؽ فَِٜ ﴾ک 

آيٜ شقرة افُٓػ ؾراجًف، ومـ أشٌٚب اإلظراض ظـ إشئِٜ ظدم اشتحَٚق افًٚئؾ جلالل ادًِقم وظيّتف 

ۀ ﴿ـَقفف تًٚػ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  وـَقفف  ﴾ ڳ 

ھ  ﴿تًٚػ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ﴿رج ـَقفف تًٚػومْٓٚ مٚ يستٛ ظذ اجلقاب مـ افٍتْٜ أو احل ﴾ڻ 

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ، وأمقر أخرى يًِّٓٚ ضٚفٛ افًِؿ ذم حٔٚتف ﴾ے 

 وتٌَِف.

هق بٔٚن وشٚئؾ افًِؿ، ٓ بٔٚن ؿِٜ مٚ ظْد اإلًٕٚن  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿وافذي أطْف ذم ؿقفف تًٚػ  

إلًٕٚن إٔف ؿٚدر ظذ مر مَرر ٓ يُْره أحد، إٕام مـ اجلٓٚٓت أن ييـ اأاإلًٕٚن  مـ افًِؿ، ؾ٘ن ؿِٜ ظِؿ

إدراك ـؾ مًِقم فق خقضٛ بف، وافٔٓقد افًٚئِقن هلذا افًٗال مل يُقٕقا ظذ ظِؿ بام هل افروح، ؾًٖفقه 

مقر أخرى ظِّقا اجلقاب ؾٔٓٚ ؾُٚن شٗال اختٌٚر، إٕام شٖفقه هْٚ ظذ شٌٔؾ أفٔختزوا ظِّف هبٚ ـام شٖفقه ظـ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 279 

ًٚ، إذ فٔس ظْدهؿ ظـ افروح صٔ ًٚ إٓ وجقدهٚ واشّٓٚ وآنثٚرهٚ ـام ظْد أخريـ، وشقاء ـٚن افتًجٔز ئَْ ئ

هق تٌُٔٝ فِٔٓقد، أو هق تًِٔؿ فِْٚس، ؾٕ٘ام مراده ٍٕل ؿقة أدوات  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ؿقفف تًٚػ

افًِؿ ظْد اإلًٕٚن ظـ إدراك ـؾ مًِقم، ووشٚئط افًِؿ وأدواتف ادَهقد هبٚ افٌِٜ وؿقة افتهقر واإلدراك، 

ؾٔٓٚ مٚ  ))إن خقضٛ اإلًٕٚن بف بٌِتف إٓ أن تهقره ؽر ممُـ وفذفؽ جٚء ذم احلديٞ ظـ اجلْٜوظٚمل افٌٔٛ و

،وفذفؽ ؿٚل ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام ظـ نثامر  ((ٓ ظغ رأت وٓ أذن شًّٝ وٓ خىر ظذ ؿِٛ بؼ

يَٚل فًٚمل افٌٔٛ ـِف، ن هذه إشامء حَٚئؼ، وـذفؽ أ، هذا مع ((فٔس ذم افدٕٔٚ مـ اجلْٜ إٓ إشامء ))اجلْٜ

ٹ  ﴿ ظز وجؾ فف إشامء وافهٍٚت وهل حَٚئؼ، وجيٛ اإليامن هبٚ واهلل يَقل: ؾٚهلل ٹ  ٿ ٹ 

ڤ   .﴾ٹ 

نثّؿ افًجٛ أن يُقن هذا جقاب افَرآن ظـ افروح نثؿ دمد مـ يتًٛ ًٍٕف ذم افٌحٞ ظـ مٚهٜٔ افروح،   

ـَقهلؿ: ذات فىٍٜٔ ـٚهلقاء، أو مٚ صٚبف مـ وـٔػ هل، ويٌذل وشًف ذم تَريٌٓٚ ظذ وجف افتنٌٔف دٚ يرى 

 إؿقال، وـِٓٚ رضب مـ افتخٔؾ وفٔس بقء.

أمٚ افُالم ظـ آنثٚرهٚ ؾٍٔف خِط ـثر مع بًض افهحٔح افتل جٚءت هبٚ افْهقص افهحٔحٜ، أمٚ اإلظتامد   

ػ آنثٚر هذا ظذ ادْٚمٚت وؽرهٚ ؾًِٔٝ إٓ مـ ؿٌٔؾ افتىِع فٌِٔٛ، وهق رجؿ مـ بًٔد، نثؿ فق ٕيرت إ

ًٚ مـ احلؼ، بؾ شتجد افُثر مـ افٌٚضؾ ـَقهلؿ بتكف إرواح ذم ظٚمل افنٓٚدة بًد  افُالم دٚ وجدت صٔئ

 مقهتٚ، وهذا هق مٌْْٝ افؼك وأصِف ذم ـثر مـ إمؿ وذم هذه إمٜ.

ؾٔف ظجٚئٛ  يؿ حديٞ، دمدواإلظتْٚء بٖمر افروح ومٚهٔتٓٚ فٔس ؿٚسًا ظذ هذه إمٜ، بؾ هق صٖن ؿد  

وهق جزء مـ أبحٚث افًٍٍِٜ، وـثر مْٓؿ يٌِؼ إفٍٚظ ٓ فًِّف بؾ ٕٕف ٓ يدرك جٔدًا افقء  ،افتهقرات

ذم تهقره ؾٔخٌط ذم إفٍٚظ تًَٔدًا، حتك ييـ افْٚطر أن وراء افنحؿ حلاًم، ومٚ هق إٓ هاب، وؿد حٚول 

،ؾٖتك بام يُذبف افىٛ وافتؼيح، وهذا  (يَيٚن حل بـ)ابـ ضٍٔؾ افًٍِٔقف حؾ منُِتٓٚ ـام ختٔؾ ذم ؿهٜ 

صٖن أؽِٛ مـ تُِؿ ؾٔٓٚ ؾٕ٘ف اوىر إػ وفقج ظٚمل افَدر وإذهٚب حَٚئَف مَٚبؾ انثٌٚت مًْٚهٚ ظذ رء مـ 

 افَٔٚس هلذا افًٚمل ادنٓقد.
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ًٚ آخر ؽر ظٚمل افٌٔٛ وافنٓٚدة وهق ظٚمل ادثٚل، وهق ظٚمل جيّع بغ    ادًٚين واحلَٚئؼ، هذا واظِؿ أن هْٚك ظٚد

 ،ادًٚين، وذفؽ ـٚفرؤى ذم ادْٚم فُـ ٓ تُقن ذم احلَٚئؼ إٓ فألٌٕٔٚء، وأمٚ بَٜٔ افٌؼ ؾٕ٘ف ؿٚس ظْدهؿ ظذ

ؾ٘هنٚ مـ ظٚمل ادثٚل، وهق ؿٚس هْٚ ظذ ادًٚين، ؾ٘ن ادرء يرى ذم ادْٚم ُمثالً ٕمقر ـام هق صٖن ادَروء 

حََٔتف بًد ذفؽ، أي تًٍره ومًْٚه، وفذفؽ ٓ يُّـ وؿقع هذا افًِؿ حتٝ  وادًّقع نثؿ يُقن تٖويِف، أي

بك اإلًٕٚن افًٚدي إٓ إٌٕٔٚء، وذفؽ دٚ يىًِٓؿ اهلل تًٚػ ظذ افٌٔٛ ؾٍل حديٞ اإلهاء أن بٔٝ ادَدس 

مْذ  فَد رأيٝ أن)) -رؾع فف ؾقصٍف فَريش، وـذفؽ مٚ جٚء ذم افهحٔح مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

،وؿد ذـرت هذا  ((ت ذم ؿٌِٜ هذا اجلدار، ؾِؿ أر ـٚفٔقم ذم اخلر وافؼفُؿ افهالة اجلْٜ وافْٚر ممتثال صِٔٝ

ًٚ بًٚمل إرواح، ويَهدون بف هذا٧ أي ظٚمل ادثٚل، ومـ جٓٚٓهتؿ ؾٔف أهنؿ يًٌْقن  ٕن افْٚس يًّقن صٔئ

، وهذا ـثر ذم افهقؾٜٔ وؽرهؿ مـ أصحٚب ادذهٛ فٌِؼ مـ ؽر إٌٕٔٚء مٚ حيهؾ فألٌٕٔٚء مـ هذا افٌٚب

افٌْقيص، حتك إن افهقؾٜٔ ادْتًٌغ فسإشالم فٔذهٌقن أبًد مـ ذفؽ، حٔٞ يزظّقن أهنؿ يرون بٖظْٔٓؿ 

ًٚ، وبًوٓؿ يزظّقن رؤيٜ افًرش  حَٚئؼ ٓ مثؾ، ؾٔزظّقن اجتامظٓؿ بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظٕٔٚ

وهذا مـ اجلْقن وٓ صؽ، وؿقيل إٕف جْقن فٔس إٓ ظذ احلََٜٔ، ذفؽ إن وافُرد وادالئُٜ وإمقات، 

حََٜٔ مٚ يُقن بًٌٛ اإلجٓٚد ذم افرؿص وافًٓر واجلقع أن حيهؾ هلؿ مٚ حيهؾ فِّخدر وصٚرب 

ًٚ مـ افتخٔؾ افذي ٓ حََٜٔ فف، وـؾ متخٔؾ إٕام يذهٛ إػ مٚ هق مـ نثَٚؾتٓقظِّف،  ادخدرات، إذ ئًش ظٚد

يذهٛ إػ خٔٚٓتف اخلٚصٜ، وافهقذم يذهٛ إػ خٔٚٓتف افدئْٜ، ؾٔحهؾ فف خٔٚل رؤيٜ افرشقل  ؾٚدجْقن

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ واإلجتامع بف وادالئُٜ وافًرش وأمثٚل هذا، ؾٚفًٚؿؾ مْٓؿ، وهؿ ؿِٜ، يًّل هذا ظٚمل 

 ن.إرواح وفٔس إٓ ادجْقن، وافُثرون يزظّقن هذا حََٜٔ، وهق جْقن ؾقق اجلْق

وافَهد أن ٓ وجقد هلذا افًٚمل ظذ مٚ يَقفقٕف، ومـ تٖمؾ ـتٚب ابـ افَٔؿ ظـ افروح ظذ مٚ يًرف ظْف   

افتًّؽ بٚفًْٜ إٓ إٔف مل جيد هلذا افًٚمل دفٔاًل إٓ ادْٚمٚت ومٚ أصٌٓٓٚ، ؾٚسف ٕيرك، ؾ٘ن افُثر مـ افداخِغ 

م افْير فًْـ افَدر وافتُقيـ ؾهٚروا أصٌف ذم هذا افٌٚب ؿد زفٝ أؿدامٓؿ وذهٌقا إػ جٓٚٓت ظد

بٚدجْقٕغ، حتك إن بًوٓؿ فٔتقهؿ أن حيّهؾ أمقرًا شْْٜٔ مـ خالل صِتف هبذا افًٚمل أو إدراك شْْف، 
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وافَهص ذم هذا افٌٚب ـثرة، وؿد امتألت هبٚ افُتٛ افتل تْتًٛ فسإشالم وهق مْٓٚ براء، ووٚؿٝ هبٚ 

 ب فًِْٜ وافديـ.جمٚفس ادتحدنثغ فَقم هلؿ إتًٚ

ومـ تٖمؾ شرة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وأصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ مـ بًده ظِؿ أن ٓ وجقد هلذه   

اخلٔٚٓت وآوهٚم ظْدهؿ، فُـ دٚ يُثر اجلٓؾ، وتوًػ اإلرادة، وتتًىؾ ؿدرات ادرء ذم إدراك شْـ 

 ظٚمل افنٓٚدة، ؾتتوخؿ هذه إوهٚم حتك افُقن تذهٛ ًٍٕف إػ اخلٔٚل فّٔأل ًٍٕف بام ظجز ظـ حتََٔف ذم

ًٚ ئًىر ظِٔف، ؾًْٔٚق هلٚ، مع صًقر بٚفِذة وافرى هبٚ، وهذا مٚ وؿع مع هٗٓء، حتك صٚر  تهٌح رهْ

ادجْقن هق افقيل، وادًتقه هق مـ يًِؿ افٌٔٛ ويىِع ظذ إهار وافٌٚئٌقن ظـ ظٚمل افنٓٚدة هؿ أهؾ 

فًَؾ وزال، وهذا إمر فٔس ؿٚسًا ظذ افهقؾٜٔ ؾَط، بؾ إن احلديٞ إرواح افًِقيٜ، وهُذا اوىرب ا

ظـ ظٚمل إرواح ادزظقم هذا وأنثره ذم ظٚمل افنٓٚدة فتجد آنثٚره ذم ؽرهؿ ممـ إتًٛ فًِِؿ مع مٚ يًِّقن مـ 

ٚب افقحٔد حديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف مل يٌؼ مـ افٌْقة إٓ ادٌؼات، أي افرؤيٚ افهٚحلٜ، ؾٓل افٌ

ًٚ ـٚدالئُٜ  ًٚ ظذ افٌؼ مجًٔ إلدراك ظٚمل افٌٔٛ، وؽٚمل افٌٔٛ هْٚ بًّْٚه ادىِؼ أو افًٌْل، ؾٚدىِؼ مٚ ـٚن ؽٌٔ

واجلـ، وظٚمل مٚ ذم ؽد، وأمٚ افًٌْل ؾَد حييه افًٌض وئٌٛ ظْف آخرون، ؾٚفرؤيٚ افهٚحلٜ حيهؾ هبٚ بًض 

ًٚين تىًِف ظذ أمر ؽٚب ظْف مـ هذيـ افًٚدغ، وأمٚ ؽر ذفؽ ؾٓق هذا افًِؿ، حٔٞ يرى ادرء ذم ظٚمل ادثٚل م

ـذب وجٓؾ، ودظؽ مـ ظٚمل إرواح هذا ؾِق رضبٝ أـٌٚد اإلبؾ فٔالً وهنٚرًا ظذ أن تيٍر بام يْجدك ؾٔف مـ 

افُتٚب وافًْٜ ؾِـ دمد، ؾهدق بقجقد افروح نثؿ ؿػ، وـٍٚك هبذا ظِاًم، ؾ٘ن ـْٝ صٚحٛ ظزيّٜ ؾًِٔؽ 

افؼع وؾَف افُتٚب وافًْٜ، نثؿ ظِٔؽ بًِؿ شْـ اخلِؼ وافْير تُـ أظِؿ افْٚس وأبك افْٚس ذم بًِؿ 

 افقصقل درادك ذم افدٕٔٚ وأخرة.

ٿ  ﴿ودٚ تَدم مـ ذـر ابـ افَٔؿ رمحف اهلل تًٚػ ؾٕ٘ف ؾن افروح هْٚ بًّْك جزيؾ ظِٔف افًالم فَقفف تًٚػ  

ٹ ٹ  دن مل تىِؼ ذم افَرآن إٓ بٚشؿ افٍْس، واإلظتامد ظذ هذه وؿٚل بٖن افروح اددبرة فٌِ ﴾ ٿ 

جف ذم مُٜ ـام ظْد أمحد ذم احلجٜ ؽر وجٔف مْف، ٕن أيٜ جٚءت ظذ ذـر شٗال افٔٓقد، وهق شٗال و

ووجف ذم ادديْٜ ـذفؽ ـام ذم افهحٔح، َؾُذـر ذم هذه أيٜ افًٗال ـام ـٚن، نثّؿ إن افٍْس ذم افَرآن ، مًْده

 ﴿آنثٚر افروح ٓ هل، إذ هل متًِؼ مـ متًَِٚت اجتامع افروح بٚفٌدن، وفذفؽ هل مٍُِٜ ـام ؿٚل تًٚػأنثر مـ 
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ذم مقاضـ مْٓٚ حديٞ  ﴾ ۆئ ﴿،نثؿ ؿد جٚء ذم احلديٞ فٍظ  ﴾ٹ 

ًٚ، وؾٔف  ، نثؿ إن ((نثؿ يٍْخ ؾٔف افروح))ابـ مًًقد ذم افَدر وـٍٜٔٔ خِؼ ابـ آدم ذم بىـ أمف وؿد ذـر شٚبَ

افًٗال متقجف إػ مًرؾٜ حََٜٔ افروح، وجزيؾ ظِٔف افًالم ظِؿ إٔف مـ ادالئُٜ، ؾام هق ٕقع افتًجٔز ذم 

 افًٗال ظْف؟! 

ًٚ، وهؿ بًض ادتٖخريـ ـٚفٌزايل، واحلؼ إٔف  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿وؿقفف تًٚػ   رآه بًوٓؿ جقاب

،وٍٕل افًِؿ ((ؿد ؿِْٚ فُؿ ٓ تًٖفقه )) بُتٌٓؿ، وهذا مٚ وؿع ظِٔٓؿ بًد تالوة افَرآن ظِٔٓؿ ؾَد ؿٚفقا:

ظْٓؿ هْٚ يدل ظذ أهنؿ ٓ خز هلؿ هبٚ ذم ـتٌٓؿ، وأن افروح هل ه مـ أهار اهلل تًٚػ، وأمر مـ أمقر افٌٔٛ 

 ؿد ـتّٝ ظـ اإلًٕٚن. 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿ؿقفف تًٚػ    

  ﴾پ پ پ ڀ 

ذـر ؾوؾ اهلل ظذ رشقفف ذم تثٌٔتف أمٚم أمٚم إؽراء افٍُر، ؾْٓٚ بٔٚن دوام افٍوؾ  هذا مـ جْس مٚ تَدم مـ  

افًئؿ ظذ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم بَٚء افقحل وافَرآن ذم صدره، نثؿ هق متهؾ ذم بٔٚن ؾوؾ هذا 

ٌل صذ اهلل ظِٔف افَرآن ذم مٚ تَدم مـ وصٍف بٚفنٍٚء وافرمحٜ، وهل تدل ظذ أن بَٚء هذا افَرآن ذم صدر افْ

 وشِؿ إٕام هق برمحٜ اهلل تًٚػ وأن هذا مـ افٍوؾ افًئؿ.

يدل ظذ أن هذه ادنٔئٜ شتَع مًتَاًل ـام ؾن ذفؽ ابـ مًًقد  ﴾ ی ی ﴿وجملء هذا اخلز بَقفف تًٚػ  

ػ رجؾ يىرق افْٚس ريح محراء يًْل ذم آخر افزمٚن مـ ؿٌؾ افنٚم ؾال يٌَك ذم مهح ))ريض اهلل ظْف بَقفف

، ووؿقع هذا إمر يدل ظذ ٕزع اهلدى ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿وٓ ذم ؿٌِف آيٜ نثؿ ؿرأ

وافهالح مـ افْٚس ؾال يٌَك إػ ذار اخلِؼ، ؾٓل ظذ هذا ادًْك افذي تَدم اخٌٚر بام شُٔقن آخر هذا 

 إمر، ؾحٔٞ يُقن افَرآن يُقن اهلدى، وحٔٞ يْزع افَرآن يْزع اهلدى، وـؾ ذفؽ بَدر.
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ّؿ إن تًِٔؼ ظدم وؿقع ادنٔئٜ ظذ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ برمحٜ اهلل تًٚػ دّل أن هذه أمٜ مرحقمٜ، نث  

أمتل ـٚدىر ٓ  ))وؿقفف ذم احلديٞ ((أمتل مرحقمٜ ))وهذا مٚ أخز بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف

ذ أن افرمحٜ ٓ تَع ظِٔٓٚ إٓ ظْد ظقدة وبٚدًْك أرجق حتَٔؼ فٍِط، يدفؽ ظ ((يدري أوهلٚ خر أم آخرهٚ

أهِٓٚ فَِرآن، ؾٖٔخذوه فديْٓؿ وديْٚهؿ، وإين ٕشٖل اهلل تًٚػ أن تُقن بنٚئر إزافٜ افٌربٜ وحتَٔؼ زوال افًِق 

إول ؿد دٕٝ برمحٜ اهلل تًٚػ ظذ يد افٍتٜٔ ادٗمْٜ، هٗٓء افنًٞ افٌز افذيـ ئًدون فسإشالم روحف وجدتف 

 جٓٚدهؿ.بًٍٚهلؿ و

وتدبر ذم هذه أيٜ ٓ دمد ذم تًِٔؼ اإلذهٚب ظذ أمر مـ إظامل، وٓ دمد ظِٜ ظدم اإلذهٚب إٓ ظذ رمحٜ   

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿اهلل تًٚػ، وهذا هق صٖن إمر أخر ذم ؿقفف تًٚػ

حّقد وإمٜ وذفؽ مٚ أظىٚه اهلل مـ افٌْقة وافرشٚفٜ وافَامم اد ﴾پ پ پ پ ڀ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

افًئّٜ، وذم شقرة افًْٚء جٚء ذـر هذا افٍوؾ ظذ مًْك افًِؿ افذي يّْع افوالل واتٌٚع افٌٚضؾ ؾَٚل 

ائ  ﴿شٌحٕٚف وتًٚػ ى ائ  ى  ې  ې  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ی  ەئ ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ 

مئ حئ  جئ  شقرة  ،وهذه أيٜ مـ شقرة افًْٚء تُٚد تٍن مٚ ذـر هْٚ ذم هذه أيٜ مـ ﴾ ی 

 اإلهاء.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

 .﴾ڦ 

ًٚ وحتد هلؿ، وذفؽ فًئؿ ـالم افرمحـ، إذ ؾوِف ظذ افُالم ـٍوؾ اهلل ظذ خَِف،    هذا إظالم فِقرى مجًٔ

ؼ أن يٖتقا ؾٓق ـالم مًجز ٓ يًتىٔع افٌؼ أن يٖتقا بّثِف، وؿد جٚءت آيٚت نثالث ؽر هذه أيٜ تتحدى افٌ

ې  ﴿بًٌض هذا افَرآن، ؾٍل شقرة افٌَرة جٚء افتحدي ظذ أن يٖتقا بًقرة مثِف ؾَٚل تًٚػ ې  ۉ  ۉ 

ۈئ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ﴾ ې 
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ۈ  ﴿وذم شقرة يقٕس جٚء افتحدي بذفؽ وذفؽ ذم ؿقفف - ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   .﴾ۈ 

َرة أن أيٜ ذم شقرة افٌَرة مدٕٜٔ، وهذه افتل ذم شقرة يقٕس وافٍرق بغ هذه أيٜ وبغ آيٜ شقرة افٌ   

مُٜٔ، ومًِقم أن افتّٜٓ ذم مُٜ ـٕٚٝ مقجٜٓ إػ ذات افُالم وإٔف مـ ظْد افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

ٻ  ﴿وفذفؽ ؾٔٓٚ ،وأمٚ افتّٜٓ ذم ادديْٜ ؾُٕٚٝ وجٜٓ إػ أحُٚم افَرآن وذائًف  ﴾ٱ ٻ 

ى  ﴿وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  وؿد ظِّٝ مـ ؽر هذا ادقضـ  ﴾ۉ 

أن افريٛ فٔس  ظّؾ افَِٛ ؾَط، ؾال يٍن بٚفنؽ إٓ ظذ جٜٓ افتّثٔؾ، وفُـ افريٛ يُقن ذم افًّؾ، 

 ؾٚفنؽ يُقن أؽِٛ مٚ يُقن ذم إخٌٚر، أمٚ افريٛ ؾُٔقن ذم إخٌٚر واإلٕنٚء أي إوامر. 

ذ أن افتحدي متقجف إػ اجلْس، أي جْس افَرآن، وذم افٌَرة ذم آيٜ شقرة يقٕس يدل ظ "مـ"دخقل   

مثؾ مٚ جٚء بف افَرآن، ؾ٘ن افتحدي ذم شقرة افٌَرة متقجف إػ مٚ ذم افُالم،  "مـ"جٚء افتحدي إػ اتٔٚن 

 وأمٚ ذم شقرة يقٕس ؾٚفتحدي إػ ذات افُالم، وهق مْٚشٛ دٚ رأيٝ فِحٚفغ بغ مُٜ وادديْٜ. 

پ  ﴿هل مُٜٔ جٚء افتحدي بًؼ شقرة ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػوذم شقرة هقد و - ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  پ ڀ  پ    ﴾ پ 

وهذا افتحدي صٚمؾ فٍِظ وادًْك، وأمٚ أيٜ ذم شقرة افَهص ؾٓل تتحدث ظـ هدايٜ افَرآن وذفؽ   

ې ې ﴿ذم ؿقفف تًٚػ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ذفؽ ٕن  ﴾ ۆ 

هص متقجف إػ افٔٓقد، وهؿ افذيؿ ظروقا ذهؿ ظذ ؿريش ذم مُٜ مـ هذا اخلىٚب هْٚ ذم شقرة افَ

أجؾ افتنُٔؽ ورد ٌٕقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وفذفؽ ؾ٘ن اخلىٚب دًْٚه ٕٕف هق مٚ يدور حقفف 

 افُالم.

وافَهد أن هذا افَرآن مًجز بٍِيف ومًْٚه وأخٌٚره، وؿد تُِؿ أهؾ افًِؿ ذم مًْك اإلظجٚز، وأؾًد   

افذي يًْٛ إػ اجلٚحظ مـ ادًتزفٜ، حٔٞ ؿٚل إن اإلظجٚز  (افكؾٜ)ؿقال ؾٔٓٚ وأوِٓٚ هق مذهٛ إ

هق سف افْٚس مـ اإلتٔٚن بّثِف، ٓ فًدم ؿدرهتؿ ظذ اإلتٔٚن، ويُذب هذا افَقل مٚ ؾًِف بًض 
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يوحؽ مْف  افزٕٚدؿٜ مـ ادحٚوفٜ ذم هذا افٌٚب، أصٓر مـ حٚل هذا افٍُر هق مًِّٜٔ افُذاب ؾٖتك بام

 اخلِؼ.

حٔٞ ؿدم اإلٕس ظذ اجلـ ٕن ادَٚم مَٚم ظِؿ، واإلٕس أظِؿ مـ اجلـ  ﴾ ٺ ٺ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ے  ﴿بؾ هؿ هلؿ تٌع ذم افًِؿ، بخالف افَقة ؾ٘ن اجلـ يَدمقن ذم مَٚمٓٚ ـَقفف تًٚػ ھ  ھ  ھ 

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴  ﮲  ۓ  ۓ  ،وهبذا تًِؿ أن صٔٚضغ  ﴾ے 

ڤ  ﴿صٔٚضغ اجلـ فألٌٕٔٚء وأتٌٚظٓؿ فَقفف تًٚػ اإلٕس هؿ أصد ظداًء مـ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ؾَد ؿدم اهلل صٔٚضغ اإلٕس ظذ  ﴾ڦ 

ڌ  ﴿صٔٚضغ اجلـ، وإن شر إٌٕٔٚء وأتٌٚظٓؿ دفٔؾ ظذ هذا، وـٍك أن تًِؿ ؿقفف تًٚػ ڌ  ڍ  ڍ 

ک  ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ڎ  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ 

گ   .﴾ک 

 أي ٕٚسًا ومٗيدًا. ﴾ ڤ ڤ ڦ ڤ ڤ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ہ  ﴿وـٍٚر ؿريش زظّقا أهنؿ ؿٚدرون ظذ أن يٖتقا بّثِف ـام ؿٚل تًٚػ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

﮳ ﮴ ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   .﴾ ہ 

وؿد بًط ذم ؽر هذا ادقضـ اجلقاب ظذ مٚ يتًِؼ بٖمقر اإلظجٚز ادًٚسة مـ ؿوٚيٚ اإلخٌٚر ظـ أمقر 

س وؿٝ ٕزول افَرآن، وهق مٚ يًّك بٚإلظجٚز افًِّل، ومْف اإلظجٚز ظِّٜٔ جديدة مل تُـ مًروؾٜ فِْٚ

مٚ مـ إٌٕٔٚء إٓ وؿد أظىل مـ أيٚت مٚ مثِف آمـ  ))افًددي، وهق مهداق ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ًٚ يقم افَٔٚمٜ ًٚ أوحٚه اهلل إيّل ؾٖرجق أن أـقن أـثرهؿ تٚبً  ،ؾدل ((ظِٔف افٌؼ، وإٕام ـٚن افذي أوتٔٝ وحٔ

هْٚ ظذ أن مًجزة افَرآن متجددة ؾحٔٞ ٕزفٝ ظذ ؿقم أصحٚب بٔٚن وفٌٜ، ؾٓق مًجز هلؿ ذم هذا 

افٌٚب، وحٔٞ تتٌدل ؿدرات افْٚس يُقن افَرآن مًجزًا هلؿ ذم بٚهبؿ هذا، وتٌَك هدايٜ افَرآن وظِقمف، 

 وأنثره ظذ افَِقب وافٍْقس هق أظيؿ مٚ حيَؼ هدايٜ افْٚس فف. 
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شقرة إٍٕٚل مدٕٜٔ، وإٕام جٚءت خلز ؿد مٙ ذم مُٜ فتدل ظذ ـذهبؿ، وأن هذا مـ وهذه أيٜ مـ    

 زظّٓؿ وتٌجحٓؿ افذي مل يَع، وذفؽ بًد مرور هذه افًْقن افىقيِٜ ظذ هذه افدظقة.

 

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ؿقفف تًٚػ  

ًف افٌؼ، ؾ٘ن افَرآن صٚمؾ ظذ ـؾ وافكف هق افٌٔٚن وافتٍهٔؾ، وهذا مـ اإلظجٚز افذي ٓ يًتىٔ  

إٔقاع احلؼ ممٚ حيتٚجف افْٚس ذم حٔٚهتؿ ومًٚدهؿ، إذ ٓ يْنٖ ؾٔٓؿ شٗال حقل مًْك مـ ادًٚين إٓ وؾٔف 

اجلقاب وٓ يُقن افْٚس ذم حٚل مـ افقؿٚئع إٓ وؾٔف بٔٚهنؿ ومٚ هؿ ؾٔف احلؼ وافوالل، ومٚ ـٚن هذا 

 ٔف، بؾ يزيدهؿ بًدًا.افتٍؤؾ وافٌٔٚن فَٔرب افُٚؾريـ إف

نثّؿ إن هذا دفٔؾ ظذ أن افَرآن صٚمؾ ٕحُٚم افؼع، ومٚ افًْٜ إٓ صٚرحٜ فف، وفذفؽ ـٚن اهتامم   

ًٚ نثؿ مـ بًدهؿ اشتخراج مًٚين افًْـ مـ افَرآن افُريؿ، ـَقل ابـ ظٌٚس  افًِػ مـ افهحٚبٜ خهقص

ڍ  ﴿أن افرجؿ فِّحهـ مقجقد ذم افَرآن أخذًا بَقفف تًٚػ ڈ ڇ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

 ﴿وحمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مْٓؿ، وبًوٓؿ ؿٚل: إن افرجؿ مٖخقذ مـ ؿقفف تًٚػ  ﴾ ژ

ڃ  ڄ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ 

ًٚ، نثؿ تْزل مراتٛ افُالم مـ جٜٓ افٌالؽٜ  ﴾ڃ  ًٚ وجٚمً ،وافُالم افًئؿ إٕام هق مٚ ـٚن بٌِٔ

روايتٓٚ بٚدًْك، وـذفؽ ؾٔٓٚ افتٍهٔؾ،  ومـ جٜٓ افنّقل، ؾٚفًْٜ فًٔٝ مًجزة بٍِيٓٚ وفذفؽ أجٚزوا

وـِام تًٚؿٛ افزمٚن زاد افتٍهٔؾ، وفذفؽ دمد أن أهؾ ـؾ زمٚن حيٌقن مـ افُتٛ مٚ ـٚن ؿريٛ افًٓد 

هبؿ هلذا ادًْك، إذ أهنٚ ادقاؾَٜ ٕذهٚهنؿ ومراتٌٓؿ، مع أهنٚ فًٔٝ ظذ مراتٛ ـتٛ ادتَدمغ ٓ ظِاًم وٓ 

ًٚ وـٚن هذا يًرف ؿديامً  ، فُـ جٓٚفٜ أهؾ هذا افًك وؽرور أهِف إُٔروا هذا وزظّقا أن مٚ يُتٛ فٍي

افٔقم ؿد ؾٚق مٚ ـتٌف ادتَدمقن، وإٔٚ أتُِؿ ظـ ـتٛ أهؾ افًِؿ ٓ ؽرهؿ مـ أهؾ اجلٓٚٓت ادًٚسة ممٚ 

يًّقٕف إدب احلديٞ وؽر ذفؽ مـ صديد افَقل وزبٚٓتف، ؾًْٚيٜ أهؾ افًك بُتٛ أهؾ ظكهؿ ٓ 

ٚ إظِؿ، بؾ ٕهنٚ ادقاؾَٜ حلٚهلؿ مـ افتٍهٔؾ ومرتٌٜ افٌٔٚن، وافٔقم دمد ادًٖفٜ ؿد ؿٚهلٚ أهؾ افًِؿ ٕهن

افًٚبَقن فُـ دمد ادًٚسيـ إن ذـروهٚ ًٌٕقهٚ دًٚس هلؿ ـٖٕف ابـ بُرهتٚ افتل ؾتَٝ ظذ فًٕٚف، ٕهنؿ 
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ًٚ ظـ ـتٛ ادتَدمغ، وممٚ يًٚظد ظذ هذا اجلٓؾ أن ـثرًا مـ ادًٚسيـ، بؾ هؿ إؽِٛ،  ٓ يًرؾقن صٔئ

إن ذـروا اختٔٚرًا هلؿ ذم مًٖفٜ ًٌٕقه ًٍٕٕٓؿ دون أن يذـروا مهدره، ؾٔيـ افًٚمع أهنؿ هؿ افًٚبَقن 

بف ؿٌؾ ـؾ أحد، وإن صًْقا ظذ خمٚفػ هلؿ ذم مًٖفٜ سخقا بٚشؿ ادخٚفػ وـٖٕف ٓ يٖيت مْف إٓ افٌِط، 

يَرؤون إٓ فًِّٚسيـ ييْقن أن صٔقخٓؿ إن جٚؤوا بٚفهحٔح ادتٌْك إٕام واجلِٜٓ مـ إتٌٚع حٔٞ ٓ 

 ًٚ ًٚ ذم هذا فسى مٚ أؿقفف حَ هؿ اشتخرجقه وفٔس فألوائؾ إٓ افٌِط افذي ردوا ظِٔف، وإن صئٝ مٔزإ

ؾراجع واحدًا مـ هٗٓء افهٌٚر مـ إتٌٚع وادتٌقظغ واشٖفف ظـ ظدد ادًٚئؾ افتل أصٚب ؾٔٓٚ اإلمٚم 

بق حٍْٜٔ رمحف اهلل تًٚػ وظّد فف، نثؿ اشٖفف ظـ ادًٚئؾ افتل أخىٖ ؾٔٓٚ أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل ظْده أو ظْد أ

صٔخف نثؿ ظد ظِٔف، وحْٔٓٚ شتًِؿ أن ادًٚسيـ ٓ يًرؾقن إٓ أخىٚء افًٚبَغ حًٛ زظّف، وأمٚ 

 افهقاب ؾِٔس إٓ ٕهؾ افًك مـ هٗٓء افهٌٚر.

فألحُٚم، ومرتٌٜ ادجتٓد تًرف بَّدار ٕيره ذم افُتٚب واشتدٓفف بف، ومـ وافَهد أن افَرآن صٚمؾ   

تٖمؾ ـتٚب اإلمٚم افنٚؾًل ; افرشٚفٜ وجده ينر إػ مرجح مـ ادرجحٚت ذم ادًٚئؾ وهق مقاؾَٜ افَقل 

دًْك افُتٚب، وهق بٚب ذم افٍَف ٓ تُٚد دمده ظْد ادتٖخريـ، بؾ هق ـٚدًدوم، وذفؽ فًٌِٛ افذي 

مْٚه، وهق وًػ ؿقة افْير ذم افُالم اجلٚمع واشتًٓٚل افٌحٞ ذم مٚ هق مًٌقط مع وًػ ؿقة ؿد

 دفِٔف.

وممٚ أوًػ افْير ذم افُتٚب ؽر مٚ تَدم هق زظؿ ادتٖخريـ تَِٔدًا ٓبـ حزم أن مرتٌٜ افًْٜ تًٚدل   

ذم هذا افٌٚب، ؾ٘ن أصقل مرتٌٜ افَرآن ذم افَقة، وهذا افَقل خمٚفػ فُؾ مٚ ورد ظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ 

افهحٚبٜ ذم افٍتقى واإلجتٓٚد هق افْير ذم افُتٚب أوًٓ، ؾ٘ن وجدوا ؾٔف بٌٔتٓؿ مل يذهٌقا فٌره، وإٓ 

ؾ٘هنؿ يًٖفقن بًد ذفؽ ظـ افًْٜ، وافٍَٓٚء مْٓؿ يٌدؤون بًد افًِؿ بٚفًْٜ افْير ذم افُتٚب فًٔرؾقا 

 ريض اهلل ظْٓام.أصؾ هذه افًْٜ ؾٔف ـام تَدم مـ ؾًؾ ابـ ظٌٚس 

وفذفؽ ؾّـ افقاجٛ افٔقم أن يًِؿ افْٚس أن افُتٚب ؾٔف ـؾ مًٚئؾ افًِؿ، وـؾ ؿقاظد افؼيًٜ، وإٔف   

ٓ صالح فألمٜ إٓ بٚفًقدة فف ذم ـؾ أبقاب احلٔٚة، وخٚصٜ مٚ ٕحـ ؾٔف مـ إظٚدة بْٚء إمٜ وإزافٜ افٌربٜ 

أتٌٚع إصٔٚخ وإحزاب: ؿٚل صٔخْٚ، وؿٚل إمٚمْٚ،  وحتَٔؼ افْك وافتُّغ، ؾدظقٕٚ ممٚ ًّٕع مـ أؾقاه

دون أن ًٕرف دفِٔف مـ ـتٚب اهلل تًٚػ، ٓ ظذ وجف افتُِػ ـام يهْع ادتًهٌقن مـ أتٌٚع ادذاهٛ 
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ًٚ بال دفٔؾ، ؾ٘ن ؾًِْٚ ذفؽ ؾٕ٘ام هل ادزاظؿ  وادنٚيخ، وٓ ظذ وجف افزظؿ أن اإلمٚم وافنٔخ ٓ يَقل صٔئ

 ٚوى، وفـ يتٌر مـ احلٚل رء.وافنًٚرات وافدظ

وهذه افدظقة ٓ تًْل أبدًا إفٌٚء افساث افًِّل مـ أؿقال أهؾ افًِؿ واجتٓٚداهتؿ، ؾ٘ن افًٚمل ٓ يُقن   

ـذفؽ حتك يًرف خالف افْٚس وأؿقال أهؾ افًِؿ، بؾ إْٕٚ ذم هذا افزمـ ٓ يُّـ أن ًٕرف ضرق افْير 

ٍٜٔ ٕيرهؿ ذم افُتٚب، ؾحٚفْٚ أصٌف بىرق مذهٛ إحْٚف ذم افُتٚب حتك ًٕرف أؿقال أهؾ افًِؿ وـٔ

رمحٓؿ اهلل ذم ختريٟ إصقل ظذ افٍروع، أي أن ًٕرف أصقل اإلشتٌْٚط بًّرؾٜ افٍروع افتل ؿٚهلٚ 

افًِامء، ؾ٘دراـْٚ فًِْـ ـٔػ تؼح فُتٚب يًِؿ ادرء ـٔػ يًتٌْط افٍَف مـ افُتٚب ب٘حلٚق ادثٔؾ 

إػ ؾَف افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ، وافَهد أن أؿقال أهؾ افًِؿ واحلٍٚظ ظِٔٓٚ بٚدثٔؾ، وهُذا ذم افْير 

إن  -وافْير ؾٔٓٚ واجٌٜ افًِؿ وفًٔٝ مـ ٕٚؾِف، فُْٓٚ وشِٜٔ فِقصقل إػ ادٌْع، وهذا مًْك مٚ ؿٚفقه:

هِف ـِام أؿقال أهؾ افًِؿ يًتدل هلٚ وٓ يًتدل هبٚ، وـِام ارتًٍٝ إٔيٚرٕٚ إػ ادَتدم مـ افٍَف وـالم أ

ارتَٝ مدارـْٚ ذم هذا افٌٚب، واؿسبْٚ إػ افهٍٚء وؿِٜ اخلىٖ وافقهؿ، وـِام صٚر ٕيرٕٚ إػ ـتٚب اهلل 

أؿرب فِهقاب وؿِٜ اخلىٖ، وهذا ـام ترى حيتٚج إػ أهؾ ظِؿ، ؾٚفدظقة إػ إحٔٚء ؾَف افَرآن ٓ يهح 

٘ن جٚؤوا فِْقازل واحلٚدنثٚت ـٚن بكهؿ محِٓٚ مـ جِٜٓ، وٓ مـ أؿقام ٓ يتَقن إٓ مًٚرك إؿدمغ، ؾ

ؾٔٓٚ اظجز مـ ٕير افًٚمل، وٓ مـ ؿقم يرون أن مٚ ؿٚفف ادتٖخرون هق افًِؿ افذي حتن ظِٔف ادتَدمقن 

ًٚ فًِِػ وٓ يٍُر مـ ؽر أحُٚم  ؾِؿ يدرـقه، وإٓ ؾٌٚهلل ظِٔؽ ـٔػ يٍُر افَٚئؾ بخِؼ افَرآن اتٌٚظ

ًٚ فتؼيع افُٚؾريـ؟! افَرآن، وـٔػ يٍُر مـ رّد حرؾًٚ   مـ افَرآن وٍٕٚه وٓ يٍُر مـ رّد أحُٚمف اتٌٚظ

إن ادرء ٓ يَٚل مـ أتٌٚع افَرآن وافًْٜ ٕٕف يتَـ ؾَط رد مذاهٛ افٌٚضؾ افَديّٜ افتل ردهٚ أئّٜ افًْٜ   

فتل مـ افًٚبَغ، بؾ إن ادرء يُقن مـ أتٌٚع افُتٚب وافًْٜ حغ ئَؿ أحُٚمٓٚ ذم افْٚس وافقؿٚئع ا

ئًش بْٔٓٚ، وإن صئٝ افٍٓؿ ؾٕٚير إػ ؾَف افهديؼ إـز أيب بُر ريض اهلل ظْف حغ ظٚفٟ ؾتْٜ زمٕٚف مـ 

افردة ظذ وجف مل يقاؾؼ ظِٔف ذم اإلبتداء أحد حتك أظِؿ افْٚس بًده وهق افٍٚروق ريض اهلل ظْف، وإير 

مٜ، وإير إػ ؾَف ظثامن ذم مجع افْٚس ظذ إػ ؾَٓف ذم مجع افَرآن بًد مَتؾ افَراء مع ادرتديـ ذم افٔام

مهحػ واحد بًد خمٚؾٜ افٍتْٜ بٚختالف ادًِّغ ظذ افَرآن، وإير إػ ؾَف أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل ذم 

ؾتْٜ خِؼ افَرآن فتًِؿ أن افٍَف فٔس إدراك مٚ ؿٚفف افًٚبَقن نثؿ تَػ، فُـ أن تدرك وجف مٚ ؿٚفقه 
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قازل وحقادث زمٕٚؽ، ؾٖبق بُر ريض اهلل ظْف يٍُر مـ إُٔر افزـٚة وأصقل اشتٌْٚضٓؿ فتًِّف ذم ٕ

وامتْع ظْٓٚ نثؿ يٖيت مًّؿ ذم زمْٕٚٚ يزظؿ إٔف مـ أتٌٚع افهحٚبٜ وافًِػ ويُْر أن يٍُر مـ بّدل ديـ اهلل 

 تًٚػ ودان بديـ افًِامٕٜٔ وأخذ بؼائع افٍُر مـ ادؼق وادٌرب.

ًٚ مـ أمتْٚ يزظّقن اإلحٚضٜ بٍَف افقاؿع، وٓ تيْـ أن هذا افُالم مقجف فَق   م دون ؿقم، ؾ٘ن ؿقم

ويتَْقن ؿراءات مذاهٛ أهؾ ظكهؿ افٍُريٜ مـ افًِامٕٜٔ وؽرهٚ نثؿ هؿ ظذ ضرائَٓؿ ذم افدظقة إػ 

حتُٔؿ افؼيًٜ، بؾ جيًِقن شٌِٓؿ ذم افًّؾ وافدظقة إػ اهلل وإؿٚمٜ افؼع هل ٍٕس شٌؾ أهؾ اجلٚهِٜٔ، 

هنٚر افتزامٓؿ هبذه افىرق، وـٚن زظّٓؿ أن هذه وشٚئؾ مٌٚحٜ وٓ حميقر ؾٔٓٚ، نثؿ دٚ ويًِْقن فٔؾ 

حهؾ هلؿ بًض متُغ صٚروا إػ افدظقة إػ إؿٚمٜ احلُؿ ظذ وجف ظِامين سيح وإٍٔقا وإُٔروا أن 

إػ  يُقٕقا دوفٜ إشالمٜٔ أو إمٚرة إشالمٜٔ أو دظٚة خالؾٜ، ؾِذفؽ شٚر افًٍٚد مـ افقشٚئؾ ادزظقمٜ

ادَٚصد احلٚصِٜ، ذفؽ فتًِؿ حٚل أهؾ هذا افزمٚن مـ افدظٚة وإحزاب افٌٚفٌٜ، وأن افَِٜ هؿ أهؾ 

 احلؼ، وأهنؿ هؿ أهؾ افٌالء وافهز واجلٓٚد.

نثّؿ إن هٗٓء ٓ حيهؾ هلؿ ادَهقد إٓ بٖهؾ افًِؿ بٚفَرآن، أؿرب افْٚس إفٔف، وحٚهلؿ ذم افٌالء وافهز   

ب افْٚس مًْٚٓ فَِرآن ٓحتٚد مًْٚمهٚ، إذ أن بٔئٜ افَرآن ـام ذح ذم ؽر هذا ادقضـ واجلٓٚد جيًِٓؿ أؿر

هل بٔئٜ اجلٓٚد وافهز وافٌالء، وافتَهر مْٓؿ ذم افْير فَِرآن يهٌٔٓؿ ويهٔٛ إمٜ مـ افؼ أـثر مـ 

َقى، وـِام ازداد بكهؿ ؽرهؿ، ٕهنؿ ظذ مًْك مٚ ؿٔؾ: زفٜ ظٚملٍ زفٜ افًٚمل، ؾٓؿ أوػ افْٚس بٚفًِؿ وافت

بٚفَرآن ازدادوا بهرة بٚحلؼ افذي هؿ ظِٔف، وبٚخلىٖ وافٌٚضؾ افذي ظِٔف أخرون، وـِام متًْقا ذم 

افَرآن ظِّقا صدق مقاؿٍٓؿ فف بٚفتقؾٔؼ اإلهلل، وهذا مـ أظيؿ افٍَف، وهق أن يًِؿ أهؾ احلؼ إًٍٔٓؿ 

ٿ   ﴿فف صذ اهلل ظِٔف وشِؿؿٌؾ أن يًِّٓؿ أخرون ـام ؿٚل اهلل تًٚػ ظـ رشق ٿ  ٿ 

ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ،وهذا إمر ٓ يْقء أبدًا افٌرور بؾ يْقء افنُر واإلخٌٚت،  ﴾ ٹ 

ويْقء اخلقف مـ اخلىٖ، ؾٕ٘ف ـام تَدم إٕام تًيؿ إخىٚء بّراتٛ ؾٚظِٔٓٚ ـام ـٚن يدظق رشقل اهلل صذ 

،وأهؾ اجلٓٚد افىٚئٍٜ  ((ـ تًٌد ذم إرضافِٓؿ إن هتِؽ هذه افًهٚبٜ ؾِ))اهلل ظِٔف وشِؿ ربف ذم بدر 
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ی  ﴿ادْهقرة وؾًٚد ؿقم مْٓٚ خيرجٓؿ مـ مًامهٚ ويَع ظِٔٓؿ ؿقفف ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ی  . ﴾ ی 

 

 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ؿقفف تًٚػ  

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ک گ گ گ گ

﮷    ڻ ﮶  ﮳﮴  ﮵  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

﮾  ﮸ ﮽  ﮼  ﮻                  ﮹﮺  ﯁     ﮿﯀ 

ۋ        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

  ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

دٚ إتٓك افُالم ظـ افرشٚفٜ وهل افَرآن، جٚء افُالم ظـ افرشقل، ؾًّٚروٜ ادؼـغ إٕام تقجٓٝ    

أو سف افٍوؾ ظـ ؽرهٚ، وصّقل فألمريـ، ؾٕٚتٓك افُالم ظـ افرشٚفٜ بٌٔٚن ؾوِٓٚ وإظجٚزهٚ 

أحُٚمٓٚ ـام تَدم هذا، وأمٚ افُالم ظـ افرشقل ؾٖؽِٛ مٚ يدٕدن حقفف افُٚؾرون هق بؼيٜ افرشقل، نثؿ 

ادىٚفٌٜ فرشقفْٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بآيٚت بٚهرة ؽر مًجزة افَرآن ظذ وجف مٚ ضٌِف افًٚبَقن، ؾجٚءت 

ٴۇ  ﴿ِٛ ـتٚب يَرؤوٕف ظذ مًْك مٚ ؿٚفف اهلل ذم هذا هذه ادىٚفٛ ادتًددة، حتك إتٓٝ إػ ض ۈ  ۈ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   .﴾ۋ 

ًٚ، ؾ٘ن ادًٚسيـ يردون    وؿد ذـر ذم ؽر هذا ادقضـ مًٚجلٜ أمر أيٚت افُقٕٜٔ افَٚهرة ؿدياًم وحديث

ٞ رد اهلل ظِٔٓؿ افؼيًٜ افٔقم بحجٜ إٕتٓٚء زمـ ادًجزات، وذفؽ ظذ مًْك مٚ ضٌِف مؼـق ؿريش، حٔ

ڻ  ﴿بٌؼيٜ افرشقل ـام ذم هذه افًقرة وذم شقرة إٌٕٔٚء بَقفف تًٚػ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ھ ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﮳    ڻ  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

﮵ ﮽    ﮴  ﮻ ﮼  ﮺  ﮸ ﮹  وهق بٔٚن ؿرآين أن افًْـ  ﴾﮶ ﮷ 

ًجزات ـام افُقٕٜٔ، وشْـ افْك واهلزيّٜ ـٕٚٝ هل احلٚـّٜ ظذ حرـٜ افرشؾ وشرهتؿ وفٔس أمر اد
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ھ  ﴿يزظؿ افزٕٚدؿٜ، ؾِؿ يْتك إٌٕٔٚء بخروجٓؿ ظـ بؼيتٓؿ ادحُقمٜ بٚفًْـ، بؾ هؿ ـام ؿٚل تًٚػ

﮴ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  بؾ هؿ يٖـِقن ويؼبقن ويىرأ ظِٔٓؿ مٚ يىرأ ظذ  ﴾ ھ 

 ﴿ٚلافٌؼ مـ افًقارض، وفذفؽ ؾٖمر ٕكهؿ وتٖئدهؿ إٕام هق ظذ وجف شْْل ممٚ يتحَؼ بف افْك ـام ؿ

﮽  ﮻ ﮼  ﮺  ﮸ ﮹  ، وهذا افْقع مـ زظؿ اخلهقصٜٔ هق مٚ ﴾﮶ ﮷ 

ؽوٛ مْف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ اشتَؾ بًض افهحٚبٜ ظٌٚدة رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

مـ رؽٛ ))بحجٜ إٔف ؿد ؽٍر فف مٚ تَدم مـ ذٌٕف ومٚ تٖخر، ؾٖرادوا افزيٚدة، ؾٌوٛ هلذه افدظقى وؿٚل: 

،وهُذا ؾٚفًْـ احلٚـّٜ ظذ إٌٕٔٚء هل شْـ افُقن احلٚـّٜ ظذ افٌؼ، وحتَؼ  ((مْل ظـ شْتل ؾِٔس

افْك هلؿ فٔس بٚخلقارق، وهالك ظدوهؿ فٔس ٕن مـ أمٚمٓؿ فًٔقا بؼًا ٓ يّقتقن وٓ يتٖمِقن، وٓ 

 حيتٚجقن فىًٚم وذاب، بؾ فتحَؼ أشٌٚب افْك افُقٕٜٔ افتل خَِٓٚ اهلل ذم افقجقد.

ًٚ ذم أتٌٚع ادؼـغ افٔقم مـ افزٕٚدؿٜ واف    َهد أن هذا افًتق وافًٍٚد ذم ضِٛ أيٚت مٚ زال شٚري

وؽرهؿ وهق مـ ضرؿٓؿ افنٓرة ذم اإلشتٓزاء بٖتٌٚع افرشؾ حغ هيددوهنؿ بٚفقحل وبًقء افًٚؿٌٜ، 

زات، وـذا حغ ييٓرون هلؿ افقظد بٚفْك وافتُّغ، ؾٔكخقن مًتٓزؤون: فَد مٙ ظك ادًج

 وهل سخٜ زٕٚدؿٜ مِحديـ، فُـ ممٚ يٗشػ فف أن يقجد هلٚ صدى ذم ؿِقب محِٜ افدظقة إػ اهلل تًٚػ.

وذم هذه أيٚت يٌغ ربْٚ أن افرشقل مـ جْس ادرشؾ إفٔٓؿ، ذفؽ فتحَؼ احلجٜ افربٕٜٚٔ ظذ اخلِؼ، إذ   

ًٚ هلؿ، وأن ا دثٚل افًٚمؾ هلٚ مـ افٌْل وافرشقل فق ـٚن مـ ؽر جًْٓؿ ٓحتجقا أن مٚ جٚء بف فٔس صٚحل

 إٕام يَقم هبٚ هلذا افٍٚرق ؾٔف ظْٓؿ.

ائ  ﴿نثؿ إٕف فق حتَؼ هلؿ أيٚت فَٚفقا إٕام ٕريد مثِف ـام ؿٚل تًٚػ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وئ وئ  ەئ  ەئ  ،وهُذا ٓ تْتٓل أهقاء افُٚؾريـ ذم رد احلؼ، ومتٚبًتٓؿ ظذ مىٚفٌٓؿ تْزل ٓ  ﴾ ائ 

 رور وتًِٛ.حٚجٜ فف، ٕهنؿ أهؾ ؽ

﮽  ﴿وؿقفف تًٚػ   ﮼  ﮻  دفٔؾ ظذ افٍٚرق بغ افرشقل وادرشؾ إفٔٓؿ إٕام هق افرشٚفٜ  ﴾ ﮹﮺ 

ؾَط، وأمٚ ؽر ذفؽ ؾٓق بؼ مثِٓؿ، يًٚين ممٚ يًٕٚقن، وئًش ـام ئًنقن، بؾ إن افرشؾ ظِٔٓؿ افهالة 

 وافًالم هؿ أصد افْٚس بالًء وأـثرهؿ صزًا.
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ضٌِٓٚ زظامء افؼك مـ ؿريش إٕام هل تْٚشٛ حٚجٚهتؿ وواؿًٓؿ، ؾٓؿ ينُقن نثؿ إن هذه افىٌِٚت افتل   

مٚ ظِٔف احلٚل مـ ضًٌٜٔ مٚ خَِٝ ظِٔف بالدهؿ، وافرشؾ مل تِٖت فألمقر افَدريٜ، وٓ ـتٌٓؿ فؼحٓٚ، 

وإٕام جٚء افرشؾ هلدايٜ اخلِؼ إػ احلؼ ذم ظَٚئدهؿ وظٌٚداهتؿ وأخالؿٓؿ وتؼيًٚهتؿ، وهذا أظيؿ مٚ 

ٚجف فٌؼ، فُـ دٚ ـٚن افًٌض مهف ذم ؽر هذه إمقر، وظْٚيتف ذم أمر دٕٔٚه ومتًف ؾٕ٘ف ٓ يْير فًيؿ حيت

مَهد افرشٚفٜ، وفُـ إػ صٓقتف، ؾٔتقجف بٚفًٗال إفٔٓٚ، وهذا ابتداًء يدفؽ ظذ حٚل افًٚئؾ وٕقع مٚ 

 ؿٌِف مـ اهلّقم.

ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ ظْٓؿوممٚ يدفؽ ظذ تًْتٓؿ ضٌِٓؿ بٖن يًَط افًامء ظِٔٓؿ    ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ـًٍ

وهذا ضِٛ افًذاب، وافًٚؿؾ ٓ يًٍؾ هذا، فُْف افُز وافٌرور ورد احلؼ بٚفتًْٝ  ﴾ ڱ ڱ ڱ

 واإلسار.

نثؿ إن ضِٛ رؤيٜ ادالئُٜ فق حتَؼ يٌِل أصؾ افرشٚفٜ، ٕن افرشٚفٜ تَقم ظذ اإليامن بٚفٌٔٛ، وحوقر   

 ال يتحثٞ اإلبتالء ذم افتٍريؼ بغ ادٗمـ وافُٚؾر.افٌٔٛ فُٔقن صٓٚدة يذهٛ ذهٚ إصؾ، ؾ

ؾىٌِٚهتؿ هذه تًَؿ إػ ؿًّغ٧ ؿًؿ يريدون بف تٌٔر مٚ هؿ ؾٔف، وؿًؿ ؾٔف تًْٝ، وٓ رء ؾٔام ضٌِقه   

 حيَؼ هلؿ صدق افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إذ صدق افرشقل نثٚبٝ ذم ؿِقهبؿ فُْف اجلحقد وافُز.

ل افرشؾ مـ افٌؼ فف مًٚين ـِٓٚ ظذ وؾؼ افؼ، ؾٍل شقرة ادٗمْقن ـٚن وإُٕٚر ادؼـغ إرشٚ  

ڱ  ﴿إُٕٚرهؿ ظذ مًْك افُز مـ متٚبًٜ بؼ مثِٓؿ ؾَٚل تًٚػ ظْٓؿ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ہ  ڱ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ، وهذا ادًْك ـٚن ذم  ﴾ ڻ 

ْف ومـ ؿقمف ـام ؿٚل تًٚػ ذم ٍٕس ؾرظقن حغ رّد رشٚفٜ مقشك ظِٔف افًالم ـقٕف مـ ؿقم أدٕك مرتٌٜ م

ڃ ﴿شقرة ادٗمْقن ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ    ڦ  ڃ چ 

ڇ ڇ  ڇ  چ  ڎ    چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   .﴾ڇ 

ڻ  ﴿نثؿ ـٚن بؼيٜ افرشؾ ظروٜ ذم اهتٚم افْقايٚت بىِٛ ادِؽ وافرئٚشٜ ـام ؿٚل اهلل ظـ ؿقم ٕقح  

﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
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﮹  ﮸  ﮷  ی ی ی  ﴿يقٕس ظـ ؿقم ؾرظقن،وؿٚل ذم شقرة  ﴾﮶  ىئ ىئ ی 

حب خب مب ىب  يئ جب   .﴾جئ حئ مئ ىئ 

ًٚ بحٚل افرشقل وصخهف ـام ؿٚل ـٍٚر ؿريش   ۓ  ﴿وـٚن ردهؿ فٌؼيٜ افرشقل يتًِؼ أحٕٔٚ ے  ے 

﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  وذفؽ دٚ ذم ٍٕقشٓؿ مـ يتؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؾَره افذي  ﴾ۓ 

ک  ﴿ظذ اإلبٕٜٚ ؾَٚلـٚن ظِٔف، ومثِف اهتٚم ؾرظقن دقشك ذم ؿردتف  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ک   .﴾ک 

ًٚ وؿقة ذم افْٚس حغ    وـؾ هذه ظقارض ًٍٕٜٔ مريوٜ ذم مْع اتٌٚع احلؼ بًد طٓقره، وهل تقجد وًٍ

يردون احلؼ ذم مًٚئؾ افًِؿ وؽرهٚ، وفذفؽ مـ افديـ وافًدل اتٌٚع احلؼ ظذ أي وجف جٚء، ومـ أي 

ئػ مـ ادًِّغ ٓ تتٚبع احلؼ إن جٚء مـ ؾَر، أو مـ ؽر حزبف جٜٓ ـٕٚٝ، ومـ ظجٚئٛ زمْٕٚٚ أن ضقا

ومجٚظتف، بؾ ؿد وجدٕٚ ؿٚدة ؾُر ومجٚظٚت ئًٌقن أن يرؾع اهلل صٖن ؿقم ؾَراء، ؾُٔقن ؾٔٓؿ اجلٓٚد، 

وٕك افديـ، وحتَٔؼ أيٚت افَرإٜٓٔ، ؾٔذهٌقن مًتٓزئغ هبٗٓء افَقم، وؿد شًّْٚ مـ هذا افٌٚب 

ع رايٜ اجلٓٚد ذم ؿقم ؾَراء، وهؿ مٚدتف دون ادأل ادسف، ؾٖٔيت جٚهِٓؿ فَٔقل: مٚ ـٚن افُثر حغ ترؾ

افديـ فْٔك هبٗٓء افٍَراء، إذ يتهقر هذا افَٚئد أن ٕك افديـ ٓ يُقن إٓ بٚدسؾغ وادأل مـ مجٚظتف 

نثؿ يتٍُر ذم حٚمِف وحزبف، وإصؾ أن يْير ادرء إػ احلؼ مـ حٔٞ ـقٕف هق، دون صقرتف اخلٚرجٜٔ، 

مـ جٜٓ افتزامف بف، وحتَؼ صدق إيامٕف بام حيِّـ ويدظق إفٔف، ؾٓذا هقشٌٔؾ مًرؾٜ احلؼ وأهِف وٓ رء 

ًٚ ظذ مقشك ظِٔف افًالم گ  ﴿آخر، أمٚ افٌْك وافثراء ؾٓام ضِٛ ؾرظقن وأمثٚفف حٔٞ ؿٚل منسض گ 

ڳ ڳ  ڳ  تحَقن افدخقل ظذ مًْك جزئل ،وفذفؽ ؾّتٚبع هٗٓء افَٚدة ظذ هذه ادًٚين يً ﴾ گ 

ڻ  ﴿ذم ؿقفف تًٚػ ڻ  ،وؿدياًم ـٚن افتًهٛ فِّذاهٛ افٍَٜٓٔ، وافٔقم صٚر  ﴾ں 

افتًهٛ فألحزاب، وهُذا يًر هذا ادرض ظذ صقر متًددة مـ افٌَِٜٔ فِّديْٜ نثؿ فِّذهٛ نثؿ 

ادًْك ذم رء، بؾ فِحزب، وفذفؽ ؾّـ ًٕؿ اهلل ظذ ادًِّغ افٔقم أن ضقائػ اجلٓٚد فًٔٝ ظذ هذا 

تراهؿ أشف افْٚس ذم حمق افنًٚرات واإلٕتَٚل إػ افٌالد، وظدم افتًِؼ بٕٚصخٚص واجلامظٚت، بؾ هؿ 
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حٔٞ رؾًٝ رايٜ اجلٓٚد وافًِؿ ذهٌقا إفٔٓٚ دون افتهٚق بٖمر مـ مقإع اتٌٚع احلؼ، وخهقمٓؿ يهدون 

ٓؿ افٍَٜٓٔ وأضرهؿ اجلٌراؾٜٔ، ويْهٌقن افْٚس ظْٓؿ هبذه ادقإع، بّنٚيخ افدول يندوهنؿ إػ مذاهٌ

ظذ هذه ادذاهٛ وادْٚضؼ ظامئؿ ومنٚيخ يزظّقن أهنؿ ادراجع افتل ٓ جيقز دمٚوزهٚ، وؿٚدة إحزاب 

يندوهنؿ إػ صًٚرات واجتٓٚد ؿٚدهتؿ ادقتك وإحٔٚء، بحجٜ أن هذا هق افديـ وشّٝ احلؼ افذي ٓ 

ٚضؾ ذم حٚل ومُٚن فًِّٓٚ أن احلؼ مْٚؿض دٚ هؿ ظِٔف، وٕن خيىئ، وؿد يِتَل هذان افىرؾٚن مـ افٌ

احلؼ مزيؾ فًِىٚهنؿ افُٚذب ودظٚواهؿ افٍٚرؽٜ، وفذفؽ ؾال وجقد افٔقم حلََٜٔ افدظقة إػ افُتٚب 

وافًْٜ إٓ ظذ أيدي هذه افىٚئٍٜ ادْهقرة، إذ هل تٖخذ احلؼ وتتًٌف مـ أي جٜٓ جٚء، وأمٚ أخرون 

ذاهٛ وافٌَٚئؾ افَديّٜ، ودظٚوى احلؼ واتٌٚع افدفٔؾ هل بذور وحٌقب تَِك فَٔع ذم ؾ٘هنؿ ظذ وؾؼ اد

افٍخٚخ ادًٚـغ وأهؾ افٌٍِٜ، نثؿ يٌدأ افتدجغ وافتًِٔؽ حتك يهٌح افتٚبع ٓ يرى إٓ مٚ يَقفف 

 إصٔٚخ وإيٚد.

   

ؾٔف مًْك مَٚيوٜ اإليامن بٚفًٚجِٜ،  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿وؿقفف تًٚػ

ًٚ اصسضقا ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يُقن هلؿ ادِؽ بًده و هذا موٚد دًْك اإليامن، ؾ٘ن ؿقم

ؾردهؿ، ؾٚإليامن ٓ يٗتك إفٔف ـام تٖيت افٌٓٚئؿ إػ ضًٚمٓٚ، ؾتًٚق إفٔف بداؾع افٌىـ وافِذة، بؾ اإليامن يٗتك 

ٔٚر مع تدبر اهلل وأمره، ؾٓذا صٖن افًٌد أن يًّع إفٔف ٕٕف احلؼ أوًٓ، وٕن اخلِؼ ظٌٔد هلل فٔس هلؿ اخت

 ويىٔع، نثؿ إن حََٜٔ اإليامن إٕام تُقن بٚإليامن بٚفٌٔٛ ـام تَدم.

﮼﮽   ﴿وؿقفف تًٚػ آمرًا رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ   ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ؾًٌحٚن اهلل  ﴾﮶ 

، نثؿ هل ـّػ فِرشقل صذ اهلل ؿِٔٝ دٚ ذم ضٌِٚهتؿ مـ مًْك مْٚزظٜ إمقر حلؼ اهلل تًٚػ ؾٔام اختص بف

ظِٔف وشِؿ أن يًٖل اهلل هذه ادًٚئؾ، وذفؽ أن ٓ يَدم افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ أمر مـ جٜٓ 

﮼﮽   ﴿ -ًٍٕف حتك فق طـ ؾٔف اخلر، إٕام هق متٌع، وفذفؽ ؿٚل: ﮻  ،ؾٓل تذـر فف  ﴾﮹﮺  

 بَّٚم افًٌقديٜ افتٚمٜ. 
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ذفؽ دٚ أخزهؿ مـ يقم افَٔٚمٜ مـ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿شوؿقفف تًٚػ ظذ فًٚن ـٍٚر ؿري  

 ﴿تنيل افًامء وتًٚؿىٓٚ، ؾٓذا اشتًجٚل مْٓؿ ٕحداث يقم افَٔٚمٜ، وذفؽ جلِٓٓؿ هبٚ ـام ؿٚل تًٚػ

چ  ڃ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   .﴾ڦ 

ًِؼ بف، فٔس تزيرًا إظراوٓؿ، إٕام هق بٔٚن هلذا ادٕٚع افٌٚضِـ وتٌُٔٝ هلؿ ذم افت ﴾﮿﯀   ﴿وؿقفف تًٚػ  

ؾٚفذي أمٚمٓؿ ويدؾًقٕف إٕام هق اهلقى، وافذي ذم ؿِقهبؿ وظْٔٓؿ إٕام هق افٌٚضؾ افذي ؿٚفقه مـ بؼيٜ 

 افرشقل. 

 

 ﴾ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿وؿقفف تًٚػ  

بٔٚن أن اهلل تًٚػ ؿد أؿٚم احلجٜ ظذ خَِف، وأن صدق ادرشِغ ؿٚئؿ ذم ٍٕقس ادُْريـ، واهلل صٚهد ظذ   

ا، وصٓٚدتف ذم ـامل احلجٜ وحهقهلٚ ذم ؿِقب افْٚس ـٚؾٜٔ ظْده شٌحٕٚف وتًٚػ، وهل ـٚؾٜٔ ظْد هذ

 ﴿ادٗمْغ بف شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾ٘هنؿ ٓ ييهؿ أن يُذهبؿ افْٚس إن صّدؿٓؿ اهلل ـام ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ، ؾّـ ـٚن حًٌف اهلل ؾٓق ـٚؾٔف جؾ ذم ظاله. ﴾ڌ 

ًٚ، ؾ٘ن اهلل حيٌف، وهذا يذـرك بام تَدم مـ مًْك  وهذا تًِٔؿ فِّٗمـ   أن يتًِؼ بٚحلؼ مـ حٔٞ ـقٕف حَ

اإلهاء، حٔٞ ـٚن مـ مًٕٚٔف أن يرى رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مَٚمف ظْد اهلل إن إُٔره افٌؼ، واهلل 

ًٚ بٖن جًِٓؿ صٓداء ظذ احلؼ ورؾع مَٚمٓؿ هبذه افنٓٚدة ؾَٚل ش  ﴿ٌحٕٚف وتًٚػظز وجؾ ؿد أـرم أؿقام

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ٻ 

ۓ  ﴿وؿقفف تًٚػ ﴾ ٺ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

 .﴾ ﮲ ﮳

ڤ ڤ  ﴿وفذفؽ رؾع مَٚم هٗٓء إػ ذـرهؿ مًف شٌحٕٚف وتًٚػ ؾَٚل   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڦ ڦ  ڤ   .﴾ ڤ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ؾٚهلل ظز وجؾ يرد اهلدايٜ فٍوِف، ؾِٔس إظراض افُٚؾريـ إٓ حلرمٚهنؿ مـ ؾوؾ افف ذم إصٚبتٓؿ اهلدايٜ،   

 إظراوٓؿ ظـ اهلدايٜ إٕام هق وهذا رد ظذ مٚ يىرأ ذم ٍٕقشٓؿ اخلٌٔثٜ أن اهلل حمتٚج هلدايتٓؿ، وأهنؿ ذم

فٌْٚهؿ ظْٓٚ، ؾٚهلل يرد ظِٔٓؿ هذه ادًٚين اخلٌٔثٜ ذم ٍٕقشٓؿ، ويًِؿ خَِف أن اهلدايٜ مْف، وأهنٚ رمحٜ مـ 

اهلل يهٔٛ هبٚ أهِٓٚ ادًتحَغ هلٚ، ؾٚهلل ظز وجؾ وحده اهلٚدي، وأمٚ افوٚفقن ؾ٘ن رمحٓؿ اهلل اهلدايٜ ؾِـ 

 جيدوهٚ ظْد ؽره.

اهلل يٌغ أن وصػ اهلدايٜ ٓ يتحَؼ إٓ ؾٔام أظىٚه اهلل إيٚهٚ، ؾِٔس ـؾ مدع هلٚ هق أهِٓٚ، إذ  نثّؿ إن  

وصػ اهلدايٜ ؿٚس ظذ مـ أخذه مـ مهدرهـ وهق مٚ أتك مـ اهلل تًٚػ، وأمٚ مـ ضِٛ اهلدايٜ مـ 

فتٚيل هل وصػ ؽره ؾِـ يتحهؾ ظِٔٓٚ، ؾٓذان مًْٔٚن ئٌْٚن ؾوؾ اهلدايٜ ومـ أحؼ بحّؾ اشّٓٚ، وبٚ

 ممْقع مـ ؽر إخذ هبدي اهلل تًٚػ ذم ـتٚبف.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿نثؿ يٌغ اهلل تًٚػ مًتَر افوٚفغ بَقفف  

 . ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ

 نثؿ بغ شٌحٕٚف وتًٚػ أن أصؾ اهلدايٜ هق اإليامن بٚٔخرة، وأن أصؾ افوالل هق افٍُر بٚٔخرة.    

ًٚ، وذفؽ بًد أن  وإٔٝ ترى هْٚ ـٔػ جٚء مهر   ًٚ ورؾٚت افُٚؾريـ ب٘ظٚدة خِؼ اإلًٕٚن وؿد صٚر ظيٚم

تَدم ؿٌؾ افرد ظِٔٓؿ وبٔٚن احلجٜ ظِٔٓؿ، وهٚ هْٚ بٔٚن حُؿ ظٚؿٌتٓؿ ذم أخرة مع مزيد افرد ظِٔٓؿ 

،وهذا داخؾ  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿بَقفف شٌحٕٚف وتًٚػ

ٜ أن خِؼ افًّقات وإرض أـز مـ خِؼ افْٚس ـام ؿٚل ذم ؿٔٚس إوػ مـ جٓتغ٧ أوٓمهٚ مـ جٓ

ۆ  ﴿تًٚػ ذم ؽٚؾر ۆ  ۇ  ۇ  ونثٕٚٔٓام أن اإلظٚدة أهقن مـ  ﴾ڭ ڭ ڭ 

ڄ  ﴿اإلجيٚد مـ افًدم ـام ؿٚل تًٚػ ذم افروم ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   .﴾ڤ 
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 جف ؿٚضع.نثؿ هْٚ ؾٔف ذـر بٔٚن حدوث اإلظٚدة ذم زمـ ٓ ريٛ ؾٔف، وذفؽ ذم تَرير هذه احلََٜٔ ظذ و  

 ﴾ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿وهٚ هْٚ وذم ؿقفف شٌحٕٚف ادتَدم 

ًٚ، ويٗـد هْٚ، ؾ٘ن افَرآن يَرر احلَٚئؼ  تًِؿ ضريَٜ افَرآن ذم افرد ظذ مُْري احلَٚئؼ، وهذا ؿد ذـر شٚبَ

جف إدراك ظذ وجف ؿٚضع، ويرد ظذ حجٟ ادُْريـ، وتَرير احلَٚئؼ ظذ هذه افىريَٜ افَرإٜٓٔ تٌغ فْٚ و

افًرب أن هذا افَرآن ٓ خيرج إٓ مـ اهلل تًٚػ، ؾ٘ن ؿٚئؾ هذه احلَٚئؼ ظذ هذا افقجف يًْل متٚم افَدرة 

وافًِؿ، وهذه ضًٌٜٔ اخلىٚب ظْدمٚ خيرج مـ شٔد إػ ظٌد، ؾٓق ٓ يرجقه، وٓ يًتًىٍف فٔتٚبع ؿقفف، بؾ 

مف ظذ وجف افقظظ وافتٓديد مع بٔٚن احلجٜ هق ـالم ظزيز، خيٚضٛ ظٌٚده ادَٓقريـ بَدرتف، ؾٖٔيت ـال

افَٚضًٜ اددرـٜ بٌداهٜ افْير وافٍىرة، وأمٚ ضريَٜ افتىقيؾ ؾِٔس بٚهبٚ افَرآن، وٓ ترـٔٛ ادَدمٚت 

ادرهَٜ ادًٌدة فِّْٚل، ؾِذفؽ ٓ يَٚل ـٔػ يرد ظذ حجٟ افُٚؾريـ بٚفتٓديد وافقظٔد، وإٕام هذا إذا ـٚن 

إن ـٚن مـ افًٔد فًٌِد ؾِٔس فف إٓ افىٚظٜ، وـذفؽ إٕام تىقل ادَدمٚت ذم  إمر بغ ٕيريـ، وأمٚ

إمقر اخلٍٜٔ، امٚ إمقر افٍىريٜ ؾ٘ن مْٚهلٚ ؿريٛ، ؾحٔٞ ـٍٚيٜ ذـرهٚ تتحَؼ احلجٜ، نثؿ إن اهلل ظز 

، ؾُٕ٘ٚرهؿ  ﴾حب خب مب ىب يب  ﴿وجؾ يًِؿ ظِٜ إُٕٚر افُٚؾريـ، وفذفؽ هق افَٚئؾ ؾٔام تَدم

 س ظذ وجف اإلشسصٚد إٕام هق افتًْٝ واجلحقد وافتُذيٛ.وضٌِٚهتؿ فٔ

نثؿ تذـر أن هذا افَرآن هق خىٚب ذم اإلبتداء واإلٕتٓٚء فِّٗمْغ بف، ؾٓؿ مـ يًتْل ب٘ؾٓٚمٓؿ   

وتًِّٔٓؿ، وأمٚ ادًرض ؾ٘ن افَرآن ٓ يًرض ظِٔف إٓ افًذاب وافًٚؿٌٜن وهذا إمر جيِٓف مـ يًتْل 

ف بٚفهٚحٛ وافتٚبع، ـام حُل ظـ شٌٛ شَقط دوفٜ بْل أمٜٔ مـ إمهٚهلٚ بٚخلهؿ أـثر مـ إظتْٚئ

ٕصدؿٚئٓٚ وظْٚيتٓٚ بٖظدائٓٚ، ؾخنت أصدؿٚءهٚ ومل تًُٛ أظدائٓٚ، ؾُٚن حتٍٓٚ، وذم تٖمؾ هذا إمر 

ًٚ مـ إؽٔٚر، وهق ذم اشتٓزاء  تًِؿ أن ؿقة اإلشالم فٔس ذم افرهؼ افذي يهٔٛ افًٌض فًُٔٛ متًٚضٍ

دجّقع إمٜ اإلشالمٜٔ، بؾ يرى أن ـِّٜ ظىػ أو تٖئد مـ إؽٔٚر أهؿ مـ آٓف أهؾ واختَٚر 

اإلشالم بؾ مالئْٓؿ، وهذا مـ اجلٓؾ وؤٚع اهلدى، ؾ٘ن شٚفؽ شٌٔؾ افتٌٔر هق مـ يًتْل بامدة مٚ 

افهٚحٛ مٚدة ظْده فٔحَؼ هبٚ ادراد دون افْير ـثرًا إػ أخر، ؾ٘ن أخر هق مٚدة افداؾًٜ ابتداًء، و

 افْكة وافتٖئد، وووع أحدمهٚ بدل أخر إؾًٚد فًِّؾ وإذهٚب فَِّٚصد.
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  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ہ ہ  ﴿ؿقفف تًٚػ    

هذا تٌْٔف فٍْس افرب وجقدهٚ، وإٔف شٌحٕٚف وتًٚػ أظذ مـ ظٌٚده ذم ـؾ صٍٚت احلًـ، وذـر اجلقد   

ـام افًذ، ؾ٘ن اهلل بًد أن ذـر ؿدرتف ظذ خِؼ افًّقات وافُرم بًد ذـر افَدرة هق متٚم احلًـ و

وإرض بؾ وؿدرتف ظذ خِؼ أمثٚهلٚ ؾٕ٘ف ٌٕف إػ جقده وـرمف مـ خالل مٚ ظِٔف اإلًٕٚن وضًٌف، ودفٝ 

أيٜ أن اجلقد وافُرم وافًىٚء ٓ يُقن ؾَط مـ بٚب ادِؽ وـثرتف واتًٚظف، فُْف أمر آخر يتًِؼ 

ؾ٘ن هٗٓء ادخٚضٌغ فق مُِقا خزائـ اهلل تًٚػ وهل ؾقق مٚ يٖيت ظذ افَِٛ بٚفٍْس ومٚ هل ظِٔف، 

ٕمًُقا وبخِقا خمٚؾٜ افٍَر، ؾٚهلل ظز وجؾ إٕام يرزق ظٌٚده ويًىٔٓؿ دقجٌٚت مْٓٚ ؽْٚه شٌحٕٚف وتًٚػ، 

ٚء، وٕٕف وامتالء خزائـ مُِٜ افتل ٓ حئط هبٚ افًَؾ، ومْٓٚ جلقده وـرمف، ؾ٘ن يده شٌحٕٚف وتًٚػ شح

ٻ ﴿جؾ ذم ظاله ٓ خينك افٍَر، ؾٓق افٌْل بذاتف ظـ خَِف ـام ؿٚل تًٚػ ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ 

وافهّد هق افًٔد افتٚم ذم شٗدده، وهل مٖخقذة مـ اده٧ّٝ أي افذي ٓ جقف فف، ؾٓق  ﴾پ 

ې  ﴿ؽْل ظـ ـؾ آخر، وؽره ؾَر إفٔف يهّد إفٔف احلقائٟ ـام ؿٚل تًٚػ:  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ہ  ﴿قففوؿ ﴾ې  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ؾُؾ رء شقاه ٓ يَقم بذاتف، بؾ يَقم بٚهلل تًٚػ  ﴾ڻ 

ًٚ وإمدادًا.  خَِ

ًٚ دٚ ذم يده، وهذا دٚ رـٛ ظِٔف مـ اجلٓؾ وافٍَر  ﴾ۀ ہ ہ  ﴿وؿقفف    ًٚ حٚبً أي مْقظ

ڇ  ﴿وافوًػ، وٓ خيرج مـ هذا افقصػ إٓ ادٗمـ ـام ؿٚل تًٚػ ذم شقرة ادًٚرج چ  چ  چ 

ڍ    ڇ ڇ  ڌڇ  ڑ  ڍ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  گ   ڌ  ک  ک  ک  ک     ڑ 

ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  ڻ   گ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ۀ    ڳ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ھ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﮲   ہ  ۓ  ۓ  ے  ﮸    ے  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ 

﮽ ﮼  ﮻  ﮺     ﮹        ﯁  ﯀  ﮿     ﮾              

       ڭ      ڭ  ڭ     .﴾ 
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ٚفًٌٞ، أن افٌخٔؾ فؤؼ ًٍٕف وافذي أطْف مـ مْٚشٌٜ هذه أيٜ مع مٚ تَدم مـ رد افُٚؾر اإليامن ب  

وخَِف، ؾ٘ن هذا افؤؼ يرتد ظذ ظَِف وتهقره، وهذا أمر منٓقد، ؾ٘ن ٕقازع افًِقك هلٚ آنثٚرهٚ ظذ 

افًَؾ وتهقراتف، ؾُِام ازدادت رحٚبٜ افٍْس ـِام ازداد أؾؼ افًَؾ، ؾٚفٌخٔؾ ٓ يتهقر تهقر افُريؿ، 

ذا أوًٓ، نثؿ إن ذم إمر مًٖفٜ أخرى، وهق أن ؾتذهٛ ًٍٕف إػ شٗال: ـٔػ؟ وهق شٗال ادُْر، ؾٓ

ًٚ، ؾُام أن اإليامن بٚفٌٔٛ يىِؼ افٍْس وـرمٓٚ وظىٚءهٚ، ؾُذفؽ  اخلِؼ فف أنثر ظذ اإليامن ـام افًُس متٚم

بخؾ افٍْس وتَترهٚ ترّد ظْف اإليامن بٚفٌٔٛ، ؾ٘ن شٌٛ ـٍر افُٚؾر وجحقده هق مٚ يستٛ ظذ هذا 

ًٚ مـ واجٌٚتف وافتزامٚتف، ؾُٚن اإليامن مـ شِقك ومْف اجل قد وافُرم وافنجٚظٜ، ؾٔٓرب مـ اإليامن هروب

ًٚ ذم رد اإليامن بٚفٌٔٛ، ٕن افٌخٔؾ يًِؿ إٔف فق آمـ بٚفٌٔٛ ؾًِٔف أن يٍْؼ، وهق ـٚره فف، ؾٖٔيت  افٌخؾ شٌٌ

ؿ ؾ٘ن افُٚؾر إمر مـ أصِف ذم جحقد افٔقم أخر. وهذا يدفؽ أن افٍُر وهؿ، وشتٚر فِؼ، أمٚ إٕف وه

ييـ إٔف بٍُره بٚإليامن وحَٚئَف يًْل زوال هذه احلََٜٔ، ـٚجلٚهؾ حغ يٌىل ظْٔٔف ؾٔيـ زوال افقجقد 

 مـ حقفف، وأمٚ إٕف شتٚر فِؼ ؾ٘ن افُٚؾر يتخذ افٍُر وشِٜٔ ٓتَٚء حمٚشـ اإليامن وأظامفف.

ـ افقجقد افذي يُقن رمحٜ هق وذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ أن افقجقد رمحٜ، وأن افًدم فٔس بقء، وفُ 

افقجقد ادقاؾؼ دَٚصده، ؾ٘ن تًىؾ افقء ظـ مَٚصده مل يُـ فف هذا افقصػ، ؾَد شّك اهلل مٚ ؾٔف 

،ؾٓل رمحٜ دٚ حيهؾ مْٓٚ دٚ يًىٔٓٚ اهلل فًٌِٚد، ؾ٘ن  ﴾ڱ ں ں  ﴿خزائْف مـ اخلِؼ رمحٜ ؾَٚل

ٚن ظذ هذه افٍىرة مـ احلٚجٜ، ؾ٘ن ذفؽ خِٝ ظـ افًىٚء مل تُـ ـذفؽ، وهبذا تًِؿ مًْك خِؼ اإلًٕ

فق مل تذٌٕقا فذهٛ اهلل بُؿ وٕتك بَقم يذٌٕقن ؾًٔتٌٍرون  ))حيَؼ أشامء اهلل وصٍٚتف وفذفؽ ذم احلديٞ

ؾ٘ن افقجقد اإلًٕٚين ووؿقع افذٕٛ مْف حيَؼ ظزة اهلل ذم وًػ اإلًٕٚن، نثؿ إن اشتٌٍٚره  ((ؾٌٍٔر اهلل هلؿ

 ٚ ٕٕف افرحٔؿ جؾ ذم ظاله.حيَؼ مٌٍرة اهلل افتل حيٌٓ

 

﮺  ﴿ؿقفف تًٚػ      ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵   ﮳  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

             ﮻﮼  ﯁  ﯀  ﮿   ﮽﮾ 
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ          ڭ ڭ ڭ ڭ

 ﴾ مئ ىئ يئ جب

ذم افًقرة مـ افًقرة بذـر بْل اهائٔؾ، وهٚ هل ذم خٚمتتٓٚ تٖيت ظذ ذـرهؿ ظذ مًٚين ممٚ جرى  تفَد بدأ  

أخٌٚر وأحُٚم ذظٜٔ وؿدريٜ، فتتحَؼ وحدة افًقرة، ؾَد ذـر ذم بدايٜ افًقرة مٚ أظىك اهلل دقشك مـ 

،وهْٚ ذـر مٚ أظىل مقشك مـ  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿أحُٚم وذفؽ ذم ؿقفف

 .﴾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿أيٚت افَٚهرة ؾَٚل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ؾَٚلوذـر ذم افًقرة شْٜ اهلل ذم مـ أخرجف ؿقمف مـ بِدتف   

   ﴿وهْٚ يٌغ حٚل هذه افًْٜ مع مقشك وؾرظقن ؾَٚل ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .﴾    ڭ ڭ ڭ 

وذـر هْٚ صٖن مٚ أرشؾ ظذ بْل  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿وذـر ذم افًقرة أن أيٚت ومًْٚهٚ ذم ؿقفف  

ٚن واجلراد وهل افٔد وافًهٚر وافىقؾ ﴾ھ ھ ے  ﴿اهائٔؾ مـ آيٚت افًذاب وافتخقيػ ؾَٚل

 وافَّؾ وافوٍٚدع وافدم وافًْغ وَٕص افثّرات وؿٚل بًوٓؿ ؽر ذفؽ، وهل ذم شقرة إظراف.

 وذـر ذم افًقرة أمر ظِق بْل اهائٔؾ، وهْٚ ذـر خٚمتتٓؿ ذم هذه إرض وـٔػ شُٔقن صٖهنؿ ذم افًٚؿٌٜ.  

 ﴾ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿وذفؽ ذم ؿقفف  

﮺  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وؿقفف تًٚػ   ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵   ﮳  ﮲ 

،ؾٓذه  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿دفٔؾ ظذ مٚ تَدم مـ ؿقفف تًٚػ ﴾﮻ 

 تًع آيٚت طٚهرة جِٜٔ إٓ أهنٚ مل متْع ؾرظقن وؿقمف مـ افٍُر برشٚفٜ مقشك ظِٔف افًالم.

دقشك ظِٔف  وافَرآن يذـر أن بْل اهائٔؾ ـٕٚقا يًِّقن أن هذه أيٚت مـ ظْد اهلل تًٚػ وذفؽ ذم ؿقهلؿ  

ڳ ڳ  ﴿افًالم ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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ٹ ڤ  ﴿وؿقفف تًٚػ ظْٓؿ ﴾ڱ ڱ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ، وؿقفف ﴾ٺ 

دل ظذ أن رافٜ مقشك ظِٔف افًالم ـٚن افَهد مْٓٚ ابتداًء هؿ ؿقمف، وأمٚ  ﴾﮳﮴   ۓ﮲   ۓ ﴿تًٚػ

ًٚ دون ؿقمـ وإٕام تُقن افؼائع ؾرظقن وؿقمف ؾٓؿ تٌع، وٕن افرشؾ ذم دظقهتؿ فِتقحٔد ٓ خيهقن ؿ قم

دل ظذ مٚ تَدم مـ أهنٚ بْٜٔ، وأن ادُْر هلٚ  ﴾  ﴿بحًٛ مـ أرشؾ هلؿ افرشقل خٚصٜ. وؿقفف تًٚػ

 مٌك حلََٔتٓٚ إٕام هق اجلحقد وافتُذيٛ ورد احلؼ بًد افًِؿ بف.

﮻   ﴿وؿقفف تًٚػ ظذ فًٚن ؾرظقن  ﮺     ﴿وؿقفف تًٚػ ظذ فًٚن مقشك  ﴾﮸﮹ 

هق مـ ؿٌٔؾ مَٚبِٜ افتّٜٓ بٚفتّٜٓ مع افراد ـذب ادردود ظِٔف، فُْف مـ بٚب احلجٚج  ﴾  

 وادَٚبِٜ ذم اخلىٚب.

هذا وؿد ظِؿ أن طـ ؾرظقن هق زظؿ، ؾٚٔيٚت تٌغ إٔف ؿد ظِؿ ـذبف، وأمٚ طـ مقشك ظِٔف افًالم ؾٓق   

مَٚم افَٔغ، وهذا هْٚ بغ ؾقق مٚ ذـر مـ بٚب  افَٔغ، هذا وؿد تَدم ؾٔام شٌؼ افن ذم اشتًامل فٍظ افيـ ذم

ًٚ فٌٚب افتقبٜ، وذفؽ فًدم ظِؿ  ﴾     ﴿ادَٚبِٜ، ؾ٘ن ذم ؿقفف مقشك ظِٔف ؾتح

مقشك ظِٔف افًالم بًٚؿٌٜ ؾرظقن، وهذا يالئّف فٍظ افيـ، وإٌٔٓؽ إػ هذا إمر زيٚدة ظام تَدم وذفؽ ذم 

ڀ ﴿ؿقفف تًٚػ ذم شقرة اجلًّٜ ڀ  ڀ  ع مٚ ظِؿ مـ هنل افٌْل صذ اهلل ظِٔف ومل مـ إتٔٚن م ﴾ ڀ 

ًٚ، بؾ بٚفًُْٜٔ وافقؿٚر، فُـ دٚ ـٕٚٝ أيٜ حٚوٜ ظذ افتٌُر ذم افذهٚب، وهذا مٚ نثٌتٝ بف  افهالة شًٔ

ًٚ فِّق، وفُْف ٕمر خٚرج ظْف وهق ابتداء ادق  إحٚديٞ ـٚن ادالئؿ ذـر افًًل، ؾِٔس افًًل إذًا وصٍ

 ف.وافتٌُر مْ

       ﴿وؿقفف تًٚػ   ﯁  ﯀  ﮿  تَدم ؿقهلؿ افدال ظذ ظِّٓؿ  ﴾ ﮽﮾ 

 بٖهنٚ مـ رب مقشك ظِٔف افًالم، وهق رب افًٚدغ.

جٚء افًٗال ذم افَرآن فٌْل اهائٔؾ ظذ مًٚين مْٓٚ هذا، وهق ظٚمٜ  ﴾ۓ ۓ﮲   ﴿وؿقفف تًٚػ:   

ھ  ﴿ُْروٕف، وذفؽ مثؾ ؿقفف تًٚػ ذم شقرة يقٕسإشئِٜ ذم مُٜ، ويَهد مْٓٚ بٔٚن اإلشتنٓٚد ؾٔام ٓ يُ 
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﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮶ ﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

  وهذا افًٗال ؿد يُقن ظذ مًْك احلََٜٔ، وؿد يُقن ظذ مًْك اإلهٌٚر ظذ مًْك افتَرير  ،﴾ 

ائ ﴿ـَقفف تًٚػ ذم شقرة افزخرف  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 

 ع فًدم حوقر افرشؾ افذيـ مـ ؿٌِف. ،ؾَد ظِؿ أن هذا افًٗال ٓ يَ ﴾

ے  ﴿وجٚء ظذ مًٚين أخرى مْٓٚ تٌُٔتٓؿ وبٔٚن خهٚهلؿ ـَقفف تًٚػ - ے  ھ  ھ  ھ 

ۓ  ؾ٘ن هذا شٗال يَهد مْف بٔٚن أشالؾٓؿ مـ احلٔؾ ظذ ترك احلؼ وافتًِٛ بٚفديـ. ﴾ ۓ 

پ ﴿وجٚء افًٗال ظذ مًْك بٔٚن افًْؿ اإلهلٜٔ ظِٔٓؿ ـَقفف تًٚػ - پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 

﴾ 

واإلشتٍزاز مـ إرض هْٚ بًّْك افَتؾ ٕٕف ادقاؾؼ فِحٚل،  ،﴾      ﴿وؿقفف تًٚػ

ؾ٘ن ؾرظقن وؿقمف رؾوقا إخراج مقشك ظِٔف افًالم وبْل اهائٔؾ مـ مك، بؾ أرادوا اشتٌَٚءهؿ ظٌٔدًا 

رث بْل اهائٔؾ هلؿ، ودٚ حلَقهؿ بًد خروجٓؿ مـ مك إٕام أرادوا اشتئهٚهلؿ، وافذي وؿع أن اهلل أو

ۋ  ﴿إرض ـام ؿٚل تًٚػ ۋ  ۈ ٴۇ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ويَهد بٕٚرض هْٚ شقى مٚ مًْقا مْف  ،﴾ۅ 

ڀ ڀ ڀ  ﴿بًٌٛ اظراوٓؿ ظـ اجلٓٚد مع مقشك ظِٔف افًالم ـام ذم شقرة ادٚئدة حغ ؿٚفقا: 

 .﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ

:ٓ، ٕن اهلل دمر مك  -واهلل اظِؿ -قاب ظْديوفُـ هؾ ورث بْق اهائٔؾ مك بًد ؽرق ؾرظقن؟ ؾٚجل  

ەئ ەئ وئ  ﴿بًد خروج مقشك ظِٔف افًالم وبْق اهائٔؾ، وؽرق ؾرظقن وجْقده، وذفؽ ذم ؿقفف

 .﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

وهذا افتدمر ؿد يُقن بٕٚمر افَدري، وؿد يُقن بٕٚمر افؼظل حٔٞ ـٚن حُؿ اهلل ذم افٌْٚئؿ أن دمّع نثؿ   

 ء ؾتحرؿف، وـال إمريـ فف وجف.تْزل ٕٚر مـ افًام
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ؾًِٔٝ هل مك، ٕن افَرآن ذـر أن اهلل  ﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿أمٚ ؿقفف تًٚػ هْٚ  

جٚوز بٌْل اهائٔؾ افٌحر ـام ذم شقر متًددة مْٓٚ إظراف ويقٕس وضف، إٓ إٔف ذم شقرة افنًراء ذـر اهلل إٔف 

جئ حئ مئ ىئ  ﴿ؿقمف ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػأورث بْل اهائٔؾ جْٚت وظٔقن ومَٚم وـْقز ؾرظقن و

ڇ ڇ ڇ  ﴿وهل ـذفؽ ذم شقرة افدخٚن ذم ؿقفف تًٚػ ﴾ ىب يب جت حت   جب حب خب مب   يئ

،ؾٚفذي يَقى  ﴾ ڑ ک ک ک ک   ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڇ ڍ ڍ

 ذم افْير بجّع هذه إمقر أن افقرانثٜ بًّْك افٌْٚئؿ، ؾقؿع ظِٔٓٚ افتدمر ـام هق ذظٓؿ ؾٔٓٚ.  

جٚء ذم شقرة افٌَرة أهنؿ ٕزفقا مك مرة أخرى بًد اخلروج، حٔٞ ـٚن هذا افْزول ظَقبٜ هلؿ  وأمٚ مٚ   

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿وإذًٓٓ، ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ

﮽  ﮼   ﮺﮻  ﮸﮹   ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴   ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯀  ﯁                 ﮾﮿ 

 .﴾   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

مجع مـ أهؾ افتًٍر أن مكًا هْٚ فًٔٝ مك افتل ـٕٚقا ؾٔٓٚ، بؾ هل بًّْك ادديْٜ، وؿٚفقا إن وؿد ؿٚل   

 افًٌٛ هق سؾٓٚ، وفق ـٕٚٝ مك ادًروؾٜ دٚ سؾٝ.

وتَرير افٍرق ذم آيٚت شقرة افنًراء وافدخٚن أن إمر بْٔٓام خمتِػ، ؾ٘ن أيٚت ذم شقرة افنًراء ذـرت    

 ؾٖخرجْٚهؿ مـ جْٚت وظٔقن وـْقز ومَٚم ـريؿ.  -1 -أمريـ مٍْهِغ مهٚ:

 وأورنثْٚهٚ بْل اهائٔؾ.  -2                              

جب  ﴿إٕام يَع ظذ ؿقفف تًٚػ ﴾ ک ﴿ؾٌْقا اهائٔؾ مل يرنثقا إرض افتل ؾٔٓٚ جْٚت وظٔقن، وإٕام ؿقفف

ی ی ی جئ حئ  ﴿ؿقفف تًٚػ، وهل افُْقز افتل صًْقا مْٚ افًجؾ ـام ذم شقرة ضف مـ  ﴾حب خب 

 .﴾ مئ
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وأمٚ مٚ ذم شقرة افدخٚن ؾِؿ تذـر افُْقز بؾ ذـرت إرض ومٚ ؾٔٓٚ ومل يذـر أن افقرنثٜ هؿ بْق اهائٔؾ بؾ    

،ؾٚهلل أظِؿ مـ هؿ، وؿد يَهد هبٚ أبْٚؤهؿ مـ بًدهؿ ؾ٘ن هذا ممٚ حيتِّف  ﴾ ک ک ک ﴿ؿٚل شٌحٕٚف

ەئ ەئ وئ وئ  ﴿ن أيٜ ذم شقرة إظراف ادتَدمٜ بَقفففٍظ افَرآن إذ يذـر ؾٔف هذا ادًْك، مع أ

ىئ  ﴿وأيٜ ذم شقرة يقٕس بًد دظقة مقشك ظِٔٓؿ ذم ؿقفف تًٚػ ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ؾَٚل شٌحٕٚف ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

صقل واهلل ،ممٚ يدل ظذ تدمرهٚ مـ بًدهؿ، وأمٚ افقرانثٜ افتل ؿٚهلٚ اهلل ذم شقرة افدخٚن ؾ٘هنٚ ورانثٜ إ ﴾

 أظِؿ.

هْٚ أمر ؿدري، وذفؽ بحهقل مٚ وظدوا بف بٚفهز، وهق هْٚ بنٚرة فرشقفْٚ صذ  ﴾ ۇ ﴿وؿقفف تًٚػ    

اهلل ظِٔف وشِؿ أن يرث مُٜ ظذ مًْك يقاؾؼ ذع اإلشالم، وهذا يًِّؽ ـام تَدم أن جريٚن افقظقد ٓ 

ػ مـ حٚل إػ حٚل، ومـ زمـ إػ زمـ، يُقن ظذ وجف واحد، ؾ٘ن افقظد شٔتحَؼ، فُـ صٍٜ وؿقظف ختتِ

وهذا ـ٘جٚبٜ افدظٚء ؾ٘ن اهلل تقظد بف فُـ ٕقع افقؿقع وزمٕٚف إٕام تُقن بّقاؾَٜ حُّٜ اهلل وظدفف بام يقاؾؼ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ؿدره، ؾٓذا ابراهٔؿ واشامظٔؾ ظِٔٓام افًالم تقجٓٚ إػ اهلل هبذا افدظٚء

هتام ظِٔٓام افهالة وؿد أجٌٔٝ دظق ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

وافًالم، فُـ تٍُر بغ وؿٝ افدظٚء وبغ إجٚبتف تًِؿ ه هذا افٌٚب، ؾٚدرء يًّؾ ويقؿـ أن افًٚؿٌٜ 

ًٚ ٓصؽ ؾٔف، ؾُقٕف ٓ يُقن هق صٚحٛ افقظد ٓ يّْع أن  فِّتَغ، وأن ظِّف بىٚظٜ اهلل هق فقؿقع افقظد يقم

افزظؿ بٖن افقظد بًٔد، وحغ يٖيت يُقن فف رجٚفف، وأمٚ  يُقن مـ رجٚفف افذيـ يًِّقن فف وحييون فف، أمٚ

ٕحـ ؾًّْؾ ظذ ؽر مًْك افقظد وشٌِف، بؾ ٕخوع فِقؿٝ ـام خَع بْق اهائٔؾ فٍرظقن وؿقمف، ؾٓذا هق 

 افوالل وافًٍٚد واخلروج ظـ صٍٜ افىٚئٍٜ ادْهقرة وافٌربٚء.

َهقد يقم افَٔٚمٜ، وافذي يْٚشٛ ؿٚل أهؾ افتًٍر: إن اد ﴾ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿وؿقفف تًٚػ  

ٓ تَقم افًٚظٜ حتك يَٚتؾ ))أول افًقرة هق وظد أخرة ذم ظِقهؿ افثٚين، وهق مْٚشٛ فِحديٞ افهحٔح: 
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ادًِّقن افٔٓقد حتك خيتٌئ افٔٓقدي وراء احلجر وافنجر ؾَٔقل احلجر وافنجر: يٚ مًِؿ يٚ ظٌد اهلل هذا 

 . واهلل أظِؿ.((ٕف صجر افٔٓقدهيقدي خٍِل تًٚل ؾٚؿتِف إٓ افٌرؿد ؾ٘

دال ظذ تنتتٓؿ ذم إرض وتٍرؿٓؿ ؾٔٓٚ، حٔٞ  ﴾ ىئ يئ جب  ﴿ؾ٘ن ـٚن هذا ادًْك ؾُٔقن ؿقفف تًٚػ  

 ٓ يُقن هلؿ ؿٌؾ ذفؽ مُٚن جٚمع ـام ـٚن صٖهنؿ مع مقشك ظِٔف افًالم.

ٔٓٚ افقظد بٚفٍتح إخر ود وذم هذا بنٚرة حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٍتح مُٜ، ؿِٝ: وؾ -ؿٚل ابـ ـثر:  

 افدجٚل وجْده.

 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ؿقفف تًٚػ     

چ چ چ چ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ٿ ٿ

 .﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

  -فَد رأيٝ ـٔػ ختِؾ هذه افًقرة احلديٞ ظـ افَرآن افُريؿ:  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ؾَد جٚء ؿقفف تًٚػ -

 إذ ؾٔٓٚ بٔٚن مٚ ؾٔف مـ احلؼ وبٔٚن أجر متٌع احلؼ. ﴾ ڦ

إذ ؾٔٓٚ صٍٜ أحُٚم افَرآن وأهنٚ احلُّٜ ادقاؾَٜ  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ   -

 فٍِىرة وافَدر.

فٌٔٚن شّٜ هذا افَرآن ذم افٌٔٚن  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ -

 ٍهٔؾ، وؿىع احلجٜ ظذ ادخٚفػ، وبٔٚن حٚل ادخٚفػ هلذا افٌٔٚن.وافت

﮴﮵   ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ  - ﮳  ﮲  ؾٍٔف بٔٚن  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

حٚل شامع ادًروغ ظـ اهلدى، وأن شّتٓؿ افٍُر بٚٔخرة، ؾدل ظذ أن ادْتٍع بٚفَرآن هق ادٗمـ 

 بٚٔخرة. 
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فٌٔٚن حٚل محِٜ  ﴾ى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ -

 افَرآن إن ؽروا وبدفقا واتًٌقا أهقاءهؿ دوٕف.

فٔدل أظذ مَٚمٚت ؿراءة افَرآن وهق ذم افهالة، وذم ادٍرووٚت  ﴾ ڄ ڄ ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ -

 صالة ٓؾجر.

بٔٚن ٍٕع  ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ   -

ؾ ؾًٚد إن أظِّف أهؾ اإليامن، نثؿ مٚ ؾٔف مـ زيٚدة هذا افَرآن ذم إصالح افٍْس وادجتّع، وإصالح ـ

 ؾوؾ ؾقق افنٍٚء بٚفرمحٜ، وؾٔٓٚ بٔٚن حٚل ادًرض مع هذا افدواء وافٌذاء.

فٌٔٚن بَٚء  ﴾ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ   -

 افرمحٜ مٚ دام افَرآن مع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ومع أمتف مـ بًده.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿ٚػوجٚء ؿقفف تً   -

 فٌٔٚن إظجٚز هذا افَرآن وظدم ؿدرة اخلِؼ ظِٔف. ﴾ ڤ ڤ ڦ

فٌٔٚن اصتامل افَرآن ظذ ؿقاظد  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿وجٚء ؿقفف تًٚػ   -

 احلؼ وأصقل افديـ.

ّٜ هذا افُتٚب ذم وهٚ هْٚ ختتؿ افًقرة بذـر افَرآن وبًض صٍٚتف وشامتف، ذفؽ فًِٔؿ أهؾ اإلشالم ظي  

حٔٚهتؿ، وإٔف فٔس ـتٚب ذـر ؾَط مع ظيّٜ هذا اجلٕٚٛ، وٓ ـتٚب بسك مع وجقد هذه احلََٜٔ، فُْف ـتٚب 

احلٔٚة هلؿ، وأن اهلدى فتحَٔؼ شًٚدة افداريـ ٓ تُقن إٓ بف، وٓ تُقن افْجٚة مـ مًِامت افقجقد احلٚرض، 

 وافقجقد افَٚدم إٓ بآيٚتف.

أيٚت ذـر افتٍهٔؾ وافٌٔٚن، وإٔف فٔس ـتٚب ظّقمٚت ـام يَقل افذيـ يًروقن ظـ هديف وؿد ـثر ذم هذه   

ممـ يديّقن افْير ذم مْٚهٟ إؽٔٚر، ويٌذفقن افقشع فٍّٓٓٚ، وفق بذفقا بًض مٚ يٌذفقن هْٚك حلهؾ هلؿ 

ارشٜ افَرآن خر ـثر، وفًِّقا بًٍٖٕٓؿ مٚ هؿ ظِٔف مـ افٌِط، وإٕؽ فتًتىٔع أن تًِؿ وًػ ظْٚيتٓؿ بد

ومْٓجف وهداه حغ تًّع هلؿ ذم تَقيؿ أمر، أو تًديد أو مَٚربٜ فَؤٜ، ؾتجدهؿ يؼؿقن ويٌربقن، نثؿ ٓ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 307 

 ،ًٚ دمد فَِرآن ظْدهؿ مْزع، بؾ ؿد يَدم أحدهؿ فؽ مَدمٜ يكح ؾٔٓٚ أن مٚ بغ أيديْٚ مـ إمر فٔس أمرًا دئْ

هق ؿؤٜ افَرآن ـَؤٜ اخلروج مـ افٌربٜ وحتَٔؼ افْك  بؾ هق شٔٚشٜ أو شِقك إًٕٚين، مع أن مٚ يٌحٞ إٕام

 وإزافٜ اهلقان افذي تًٔنف إمٜ ادًِّٜ.

فَد صٚر مْٚهٟ اجلامظٚت اإلشالم أن يَرأ فُؾ ؽريٛ، وإن ـٚن فَِرآن ٕهٔٛ ؾٕ٘ام يَتك ظذ تالوتف ذم   

ـ أن هذا هق حؼ افَرآن جًِٜ أو جًِتغ حٔٞ ٓ يدرك افقاحد مـ ادجّقع صٍحٜ مـ افَرآن، نثؿ ُيي

ظِٔٓؿ، ؾ٘ن ؾرؽقا فٌره ضٚفٝ أفًْتٓؿ، وامتدت أوؿٚهتؿ، ورضْقا بُؾ ؿقل، وصٚر متٔز افقاحد مْٓؿ 

بَّدار مٚ مًف مـ ؿراءات إؽٔٚر، ومًرؾتف بٖشامئٓؿ وـتٌٓؿ وأفٍٚطٓؿ، ؾحٔٞ هٚن افَرآن ظذ ادًِّغ 

 دبٜٔ وافًِّٜٔ وافٌحثٜٔ.ؾُٔػ يىِٛ مـ افزٕٚدؿٜ أن يًتْقا بف ذم ظِقمٓؿ إ

وؿقم آخرون زظّقا إخٔٚء ظِؿ افًٚبَغ فٔتحَؼ اخلروج مـ اهلقان وافتٔف، ؾٖوؽِقا ذم دؿٚئؼ صٚرت   

هجراهؿ، وتْٚزظقا ذم افرجٚل أؿٚفقا هذا أم مل يَقفقه، وصٚر افتحَٔؼ ظْدهؿ هق حتَٔؼ أؿقال افرجٚل ٓ 

ٚ، وصٚرت خهقمٚهتؿ ذم هذا افٌٚب، ومٚ افَرآن ظْدهؿ إٓ حتَٔؼ احلؼ ومًرؾٜ افٌٚضؾ، وأصٚهبؿ افرهؼ هْ

تٚبع دٚ يَقل أخرون ٓ أصالً يْير ؾٔف، وظّقا وصّقا ظـ واؿع ادًِّغ، وظٚصقا ذم مًٚرك افتٚريخ 

وخهقمٚتف، وصٚر افًِؿ ظْدهؿ هق مًرؾٜ  هذه ادًٚرك وأؿقال افْٚس ؾٔٓٚ، وافٌحٞ ظـ أصٌٚه افًٚبَغ ذم 

ًٚ ذم افزوايٚ ادًْٜٔ ظـ أصٌٚه هٗٓء، ؾٖخرجقهؿ مـ افزوايٚ افًٌٔدة حٔٞ ظكهؿ، حٔٞ إ هنؿ فٔتٍَرون بحث

ٓ حوقر هلؿ بغ ادًِّغ، وٓ أنثر هلؿ ـام ـٚن إنثر ٕشالؾٓؿ، ؾكخقا ووجقا فًًّٔقا افْٚس أن 

ًٚ ؾالحَقه ـام ٓحَف إوائؾ، ؾوخّقا مٚ هق أصٌف بٚدٔٝ إن مل يُـ ـذ فؽ، وظّٔٝ أظْٔٓؿ فًِٚفػ تٚبً

ظـ افٍُر احلٚديٞ ادٌغ، وظـ افزٕدؿٜ افٌٚزيٜ اجلديدة، ؾًٚصقا بًَقل ؽرهؿ، نثؿ زظّقا أهنؿ ظِامء، ٓ 

فقء إٓ ٕهنؿ حٍيقا حجٟ افًٚبَغ ذم حروب هٗٓء افذيـ ٓ يُٚد وجقدهؿ يُقن إٓ ذم افدؾٚتر 

ذم حتَٔؼ افْك ذم حروهبؿ احلٚرضة، بؾ اإلحتجٚج  وافزوايٚ ادًْٜٔ افٍَرة، ؾٚفًِؿ ظْدهؿ فٔس ظِؿ افَرآن

 بٚٔيٚت افتل اظتهؿ هبٚ افًٚبَقن ذم حروهبؿ ظذ وجف افتٌجح أهنؿ أبْٚء بُرهتٚ.

ؾٖيـ هل مدارشٜ افَرآن إلجٚبٜ ٕقازل وحٚدث ظكٕٚ مـ أهؾ اإلشالم افٔقم؟! نثؿ يزظؿ اجلّٔع أن ٓ   

هذا ظذ وجف افزام خهقم اإلشالم بٚفًقدة إػ أحُٚم افَرآن ذم  شًٚدة إٓ بٚفًقدة إػ افَرآن، وهؿ يَقفقن
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احلٔٚة، وضريؼ احلؼ وافْير يِزم دظٚة اإلشالم أن يًقدوا إفٔف فٔتًِّقا مْٓجف ذم حتَٔؼ افْك وافتُّغ، 

وفٌٔكوا هداه ذم اإلجٚبٜ ظذ أشئِٜ واؿًٓؿ افدظقي واإلصالحل واجلٓٚدي، ٕن هذا هق أول افًٌٔؾ، 

مٚ ئًْْٚ ابتداًء، وَٕىٜ اإلبتداء أن ًٕرف حُؿ أهؾ افزمٚن ودوهلؿ وؾرؿٓؿ ذم ـتٚب اهلل، وأن ٕرؾع وهذا 

آيٚت افَرآن فْرى واؿًْٚ مـ خالهلٚ، ؾ٘ن أدرـْٚ إْٔٚ أهؾ ظجز ذم هذا افٌٚب، وهق أمر واؿع ظِّْٚ أن مٚ ٕراه 

قذ مـ إؽٔٚر ومـ تٚرخيٓؿ ومـ مـ شِقك اجلامظٚت اإلشالمٜٔ هق رضب مـ رضوب افرأي، وظٚمتف مٖخ

تٖنثرٕٚ هبؿ، حتك إْٕٚ ٓ ًٕتىٔع أن ٕرى مَٚربٜ بغ هذا افًِقط وبغ صٌف فف ذم تٚريخ إمٜ، بِف أن ٕرى فف 

 صٚهدًا مـ افَرآن افُريؿ.

هنؿ يرون هْٚك مزاظؿ ـثرة ذم افدظقة إػ افَرآن، أؽٌِٓٚ يريد افًقدة إػ ؿّٔف إخالؿٜٔ افتل يدظق إفٔٓٚ، ٕ   

أن هذا هق مٚ حيٌٛ أخر ؾْٔٚن ؾٖٔيت هٗٓء إػ ؿىع أيٚت ظذ وجف افنًٚرات فٔجًِقا هذه إجزاء هل 

فٛ افَرآن وجقهره، وؿد حيِّقن هذه أيٚت ود أهؾ افَرآن مـ افدظٚة وادجٚهديـ، ظذ وجف ؾٔف رضب 

ًٚ يَٚم هلٚ ويرؾع هلٚ إصؾ بٚفٍرع، وفق حقجٟ هٗٓء بٖمهٜٔ افتقحٔد واإليامن بٚفدا ر أخرة دٚ رأوا هذه صٔئ

افرأشـ وفق َدظقا إػ بٔئٜ افَرآن وهق اجلٓٚد فرأوا أن هذا يْٚؿض ؿٔؿ اإلًٕٕٜٚٔ ادًٚسة، وفق ذـروا بآيٚت 

افقظقد ادقجٌٜ فًِّؾ مـ أجؾ حتََٔٓٚ ٓشتٓزئ بٖهِٓٚ، ؾٓؿ يريدون ؾَط تَىٔع ؿٔؿ افَرآن ظـ أصقهلٚ، 

ظـ بٔئتٓٚ، فٔهر افَرآن جمرد صًٚر إًٕٚين ـنًٚراهتؿ ادًٚسة، ٓ إٔف ديـ اهلل افذي يًِّْٚ حَف  وبس أحُٚمف

ؿٌؾ حؼ ؽره، وأشامءه وصٍٚتف ْٕٕٚ مـ أجؾ هذا خَِْٚ، وٓ مـ أجؾ حتَٔؼ افًزة ٕن هذا وظد اهلل بٚدٗمْغ 

 ظذ افٔقم أخر. بف، وٓ مـ أجؾ اجلٓٚد وافهز وافٌالء ٕن هذا مٚ حيَؼ افَٔغ 

إن ؿٔؿ افَرآن هلٚ بٔئٜ، وحغ تَتىع افَٔؿ ظـ بٔئتٓٚ ٓ تُقن ممدوحٜ، وإن افٍروع حغ تزال ظـ أصقهلٚ   

ؾ٘هنٚ تهٌح شٓذ افتزوير واإلمتىٚء، نثؿ ووًٓٚ ذم ؽر مقوًٓٚ، ؾٚحذر هذا افتٖويؾ افٌٚضؾ ادًٚس، ؾٓق 

ًٚ حيتٟ بآيٜ ًٚ ظدو هلل وفرشقفف وفِّٗمْغ يَِل ظذ مـ ضريَٓؿ، وفذفؽ فـ تًدم زٕديَ ، أو ـٚؾرًا جمرم

ًٚ يريد إمٚتٜ احلؼ بآيٜ جيرهيٚ ظذ هذا ادًْك هبقاه  ادًِّغ ادقاظظ مـ ـتٚب اهلل تًٚػ، أو مٌىالً جٚهالً مٌتدظ

 وصٓقتف.
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ٌٚضؾ ؿط، ؾٓذا وصػ دٚ ؾٔف، ؾٚهلل ظز وجؾ إٔزل افَرآن بٚحلؼ، ؾال يٖتٔف اف ﴾ ٱ ٻ ﴿وؿقفف تًٚػ  

وـؾ مٚ ؾٔف حؼ، واحلؼ مٚ ؿٚبؾ افٌٚضؾ، وإٕام يًرف احلؼ بًٌْتف إػ اهلل تًٚػ، وبّالئّتف فَِدر، وبآنثره ذم 

افدٕٔٚ وأخرة، وافَرآن حؼ بُؾ هذه ادًٚير، وفذفؽ صٚر احلؼ يًرف بًٌْتف فَِرآن ظْد أهؾ اإلشالم، 

 ؾُؾ مٚ خٍِف هق افٌٚضؾ.

ن فقصػ ٕزوفف، ؾ٘ن احلؼ ؿد ينقبف افٌٚضؾ ذم مًرتف ادًتَرة، وافَرآن ممْقع بٔٚ ﴾ ٻ ٻ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

مـ ذفؽ، ؾٕ٘ف ٕزل ظـ ضريؼ أمغ، وظذ صدر أمغ، ؾِؿ ينٌٓف افٌٚضؾ ذم وشِٔتف، وهذا افقصػ رد ظذ 

ًٚػ ؾِٔس افزٕٚدؿٜ ادًٚسيـ ويًّقن حٚفٜ افْزول بٚفيٚهرة افَرإٜٓٔ خال إشتٚذ مٚفؽ بـ ٌٕل رمحف اهلل ت

مْٓؿ إذ أن ظْقان ـتٚبف هبذا آشؿ ٓ يَهد بف مٚ ؿهده هٗٓء ادًٚسيـ وإن صدر مـ اهلل٧ ظذ ٕحق مٚ، 

ؾٓؿ يرؾوقن اإلظساف إٔف ـالمف، إٓ إٔف بًد هذا افهدق مل يًد هبذا افتَديس افذي بدأ بف، إٕام ظروٝ فف 

قاب واخلىٖ، وفذفؽ جيٛ دراشتف ظذ وؾؼ مٚ ظقارض صٚبتف ؾحقفتف إػ طٚهرة بؼيٜ ؾٔٓٚ ظقامؾ افه

تدرس افيقاهر افٌؼيٜ، وظّدة بحثٓؿ افَقل بحك هذه افيٚهرة بٚفٌٔئٜ افتل صدر مْٓٚ ـام يزظّقن، إذ 

ًٚ، وفذفؽ ؾٍّٓٓٚ حمُقم ذم إضٚر هذه افٌٔئٜ ؾَط، وحغ  افيٚهرة هل وفٔدة بٔئٜ وإن ـٕٚٝ ؾًاًل أو ؿقًٓ بؼي

َٚط ادالئؿ فٌِٔئٜ ادٌٚيرة دون ـِٜٔ هذه افيٚهرة، هذا ؿقل إـثر مْٓؿ، وواحد مْٓؿ يراد تًّّٔٓٚ جيٛ افت

يزظؿ أن اإلختٔٚر وافرد ؽر مْٓجل بؾ جيٛ اظتامد افتٖويؾ فًزم ؽر ادالئؿ فًِك، وذفؽ بتىقيًف ظـ 

ًٚ بذاتف ٓ يراد مْف مٚ هق خٚرج ف، وافَهد مـ ـال ضريؼ افدراشٚت افٌِقيٜ احلديثٜ افتل دمًؾ افْص بحث

افىرؾغ هق ٕؼ افزٕدؿٜ وافتحِؾ مـ افديـ بٚشؿ افَرآن ًٍٕف، ٕهنؿ يًِّقن أن افٍْس اإلجتامظٜٔ ادِّٜ 

حمُقمٜ بٚحلالل واحلرام، ومٓام اصتط افًٚيص ؾ٘ن هذا احلُؿ شٔنده إػ افتقبٜ وافًقدة فِديـ، وضريَٜ 

ٌؼ افُتٚب افذي يِتزم بف، وهق افَرآن افُريؿ، وهبذا يتحَؼ حترره مـ هذا افَٔد هق تَديؿ ادًهٜٔ إفٔف ظذ ض

دخقل ظٚمل اإلشالم ذم احلدانثٜ وافتىقر اإلجتامظل ـام يزظّقن، ؾال تًد ؿٔؿ افَرآن مـ حالل وحرام شقى 

 صًٚرات حلَٚئؼ مٌٚيرة. 

ّف مْف، وهذا أول افٌٚضؾ، وهذه افىرق ذم افتًٚمؾ مع افَرآن يراد مْٓٚ إزافتف، وٓ يراد مْٓٚ حتَٔؼ مراد متُِ  

ؾ٘ن احلؼ احلَٔؼ بٚإلتٌٚع أن يًِؿ مراد ادتُِؿ ؾ٘مٚ أن يٌَؾ أو يرد، أمٚ أن يزظؿ افْٚطر ؿٌقفف نثؿ يكؾف ظـ 
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ًٚ، وفذفؽ جيٛ ؾّٓف ظذ  مراد متُِّف ؾٓذا تزوير وـذب، وهذا صًْٔٓؿ، ؾ٘ن اهلل تًٚػ جًؾ افَرآن ظربٔ

 ٓؿ فف.ؿقاظد مـ ٕزل ظِٔٓؿ، وظذ وؾؼ ؾّٓ

أمٚ افزظؿ أن افُدورة افٌؼيٜ ؿد حلَٝ بف بًد صدوره ظـ اهلل تًٚػ، ؾٓذا يْٚؿض ٕص افَرآن، وهق ٕص   

يزظؿ هٗٓء أهنؿ ٓ يْٚؿوقن إهلٔتف ذم إصؾ، إذ افَرآن يَرر إٔف ٕزل بٚحلؼ وبٚحلؼ ٕزل، ويَرر إٔف حمٍقظ 

ويَرر ـذفؽ أن افٌٔٚن فف  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ  ﴿ؾال يَْص مْف وٓ يزداد ذم فٍيف ـام ؿٚل تًٚػ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ظذ افود ممٚ يَقفقن، ؾ٘ن افٌٔٚن فف أن يُقن ذم افهدور ـام ؿٚل ـام ؿٚل تًٚػ

وهؿ يَقفقن إن محِف وتَِْف ذم افهدور جيًِف طٚهرة  ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 بؼيٜ متٌرة حٚدنثٜ، ؾٕٚير إػ افٍٚرق بغ إمريـ.

َرآن ينٓد فف، ؾٖول مٚ يدل ظذ إهلٔتف هق تٚرخيف ؿٌؾ افْير ؾٔف ـام يَقل تًٚػ ظذ فًٚن نثؿ إن تٚريخ اف  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم افرد ظذ اؾسائف مـ ؿٌؾ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

وذـر حٚل افرشقل بف  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .﴾ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ؾَٚل

ٱ  ﴿نثؿ إٕف بًد حدوث وّف فِهدر تٍُؾ اهلل بحٍيف ؾٔف دون رهؼ ومنَٜ احلٚمؾ ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػ  

ېئ ىئ  ﴿وؿٚل شٌحٕٚف ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .﴾ ىب يب جت حت   يئ جب حب خب مب   ی جئ حئ مئ ىئ   ىئ ىئ ی ی ی

مـ تٚريخ افَرآن أن فٍيف حٍظ ظذ وجف أمٚ بًد خروجف مـ صدر افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد ظِؿ   

ًٚ ذم افقجقد حهؾ فف افًْٚيٜ مٚ حهؾ فَِرآن.  ئَْل ٓ صٌٜٓ ؾٔف، نثؿ مل يًِؿ ؿط أن ـالم

أمٚ ؾًؾ افٌؼ ؾٔف مـ مجع ـام ؾًؾ افهديؼ ريض اهلل ظْف، وترتٌٔف ـام ؾًؾ ظثامن وذو افْقريـ ريض اهلل ظْف   

بٚفٍِظ افٌتٜ، ؾُتٚبتف ـَراءتف ؾًؾ بؼي، ومٚ وؿع مـ ذفؽ إٕام وؿع ؾٓق أمر خٚرج ظـ افْص، وٓ تًِؼ فف 
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ظذ وجف افُامل اإلًٕٚين ادىِؼ، ؾال جيقز تًّٜٔ مٚ هق خٚرج ظـ افقء تدخؾ ذم افقء، وؾٚظؾ هذا جٚهؾ 

 ٓ خيٚضٛ خمٚضٌٜ افًَالء.

ىب يب  ﴿د فٌره ـام ؿٚل تًٚػنثؿ إن افْص ًٍٕف وهق مَدس ـام يَر هٗٓء ؿد سح أن حؼ افٌٔٚن فف ٓ يًق  

،ؾٓق ؿرآن حمٍقظ افْص، ٓ يًسيف مٚ يًسي اخلِؼ مـ تٌر، نثؿ إن حََٔتف وتٖويِف ؿد جٚءت  ﴾جت حت 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿مًف، وهل حٔٚة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٖؿقافف وأؾًٚفف، ـام ؿٚل تًٚػ

يَيض ويَقل ؾرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٔام  ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

ڦ  ﴿ويرصد إٕام هق مٌغ فُِتٚب حغ تًجز أؾٓٚمٓؿ ظـ إدراك مرادهؿ ؾٔف، وإٓ ؾٚفَرآن ـام ؿٚل تًٚػ

،ؾٚفًْٜ تٚبًٜ فَِرآن صٚرحٜ فف، وبَّدار  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ًٚ بٚفَرإٓـ وافْٚس إن اختٍِقا ذم افَرآن حُّٝ افًْٜ بْٔٓؿ، ٓ ٕن افًْٜ  ظِؿ افرجؾ بٚفًْٜ يُقن ظٚد

 حٚـّٜ ظذ افَرآن ـام ييـ افًٌض، فُـ ٕن افًْٜ أؿرب مًْٚٓ ذم افٍهؾ بغ اخلهقم، وأـثر تٍهٔاًل.

أمٚ اختالف افْٚس ذم افَرآن ؾٓذا مل يُـ ظْد مـ إٔزل ظِٔٓؿ افَرآن وهؿ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ، ؾِؿ يرد   

ًٚ ذم مًٚين آيٚتف، إٕام حدث اخلالف دٚ ـثرت إهقاء،  ظْٓؿ ـٌر اختالف ؾٔف، بؾ يُٚد ادرء ٓ جيد اختالؾ

وصٚر افْٚس حيُقن ظذ افَرآن وٓ يتخذوٕف حٚـاًم، وؾرق بْٔٓام، وفذفؽ ـثرت اإلختالف، نثؿ إن هٗٓء 

ادختٍِغ مل يرجًقا إػ افًْٜ فتَيض بْٔٓؿ ذم مًٚين افُتٚب، بؾ ظٚدة أهؾ افٌدع وإهقاء يردون افًْـ بٖدٕك 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ن افَرآن يدخؾ ظِٔف افتٖويؾ افٌٚضؾ ـام ؿٚل تًٚػاحلٔؾ، وـق

ؾٓذا مـ حمْٜ اهلل فِخِؼ، وهق مـ ضًٌٜٔ افٌٔٚن، ؾٚهلقى اإلًٕٚين ؿٚدر ظذ افتٌٌِؾ ذم  ﴾ ے ۓ ۓ

ل ـؾ افًِقم مٓام بدت فِْٚس ئَْٜٔ صٚرمٜ، وؿد زظؿ افْٚس ؿدياًم أن ادْىؼ افٔقٕٚين إرشىل ظٚصؿ فًَِق

 مـ اخلىٖ، نثؿ تٌغ أن هذا افًٚصؿ ادزظقم هق ًٍٕف حمتٚج فِتهحٔح وؿد دخؾ ظِٔف افًٍٚد.

وافَهد أن أصحٚب هذه افْيريٜ ذم حرف ـالم اهلل ظـ حَٚئَف هؿ حمجقجقن بُالم ًٍٕف وبتٚرخيف، وأمٚ   

هتؿ ٓ تًدو افرد ظِٔٓؿ ؿوٚيٚ خٚرجٜٔ أخرى ؾٓذا يىقل، فُـ ٓ خيٚف مـ هٗٓء ٕن رضٕٚتٓؿ وـِام

جمٚفًٓؿ وجمٚفس أمثٚهلؿ، بؾ إن ـِامهتؿ ٓ يُٚد ئًٌٓٚ ادتخههقن مْٓؿ، وفذفؽ ؾٖنثرهؿ ظذ ادًرة 
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افًِّٜٔ ٓ تُٚد تذـر، إٕام اخلقف يُّـ ؾّٔـ يَرؤهؿ مـ ادًِّغ ؾّـ يًّقن بَٚدة افٍُر، ؾٔتوًِقن 

ًٚ ٕتٌٚظٓ ؿ وفًِقام، وهذا افذي حهؾ ؿدياًم، ؾ٘ن ادْىؼ بُِامهتؿ، ويؼبقن حٌٓٚ نثؿ يهٌٔقهنٚ ؾُرًا وؾَٓ

افٔقٕٚين مـ حٔٞ هق، ومـ حٔٞ محِتف مـ افٍالشٍٜ مل يُـ فف ـٌر تٖنثر ذم ادًِّغ إٓ بًد أن أخذ ؾَٓٚء 

 ،ًٚ ًٚ وأشِقب وأصقفٔقن ؾًجْقا بف افًِقم افؼظٜٔ، وـٚن إنثر إـز حغ خرجٝ بف افًَٔدة مقوقظ

هقرات وافًَٚئد وافًِقك، وافٔقم احلٚل هق احلٚل، إذ دمد مـ يْزع إػ افَراءة مـ ؿٚدة ؾٚرتدت أنثٚر ظذ افت

ومٍُريـ يِقك ظٌٚرات هٗٓء، وفوًػ هٗٓء بٚفُتٚب وافًْٜ ؾ٘ن بوٚئع هٗٓء افزٕٚدؿٜ تروج ظِٔٓؿ، 

يتّٓقن ويًتحًْقهنٚ، ؾساهٚ تني ذم مْٚهجٓؿ وضرق ٕيرهؿ وأحُٚمٓؿ، ويزظّقن أن هذا هق افٍُر، و

افْٚطر ذم افُتٚب وافْٜ بٚفتخِػ وؿِٜ افٌهرة وافًِؿ، وهؿ يهٌٔقن ذم بًض إمقر، ٕٕؽ دمد بًض مـ 

 يًتْل بٚفٍَف واحلديٞ ٓ بك فف بٚفقاؿع، وٓ بْقازفف افٍُريٜ وافًِّٜٔ، وافىرؾٚن ظذ وجف خىٖ ـام ترى.

هذا افَرآن افذي تَرؤه هق ـام  مع ـقٕف احلجٜ اخلٚمتٜ يًِّؽ أن ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ٕزل، وإٓ ؾام مًْك إٔف احلؼ، وبٚحلؼ ٕزل نثؿ يدخؾ ؾٔف افَْص وافًٌٞ وافزيٚدة، ؾُٖن إمر مل يُـ، وفذفؽ 

ؾ٘ن هذا افَرآن ٓ حيهؾ ٕحد حتك آخر افزمٚن إٓ وهق ـام ؿٚل اهلل تًٚػ وتُِؿ بف، وهذا مـ أظيؿ افًْؿ 

 افزٕٚدؿٜ افَدمٚء وادحدنثغ ممـ يتّٓقن افَرآن وفق بحرف مْف. ظذ أهؾ اإلشالم، وهق رد ظذ

ؾٚفذي تَدم وصػ افرشٚفٜ، وهذا وصػ افرشقل صذ اهلل ظِٔف  ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وؿقفف تًٚػ  

  -وشِؿ، وهذا افقصػ ؿد جٚء مرارًا ذم افَرآن افُريؿ:

 .﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ﴿ؾٍل شقرة إظراف جٚء ؿقفف تًٚػ فًٚن رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -

  ﴾ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿وذم شقرة إحَٚف جٚء وصػ افَرآن بَقفف   -

وافٌنٚرة هل اإلخٌٚر بام يٍرح، وافْذارة اإلخٌٚر بٚفي، ؾٖمٚ أن تُقن افٌنٚرة فِّٗمْغ ؾٓق مًِقمـ ذفؽ دٚ  

هلؿ جزاًء فيِّٓؿ، وأمٚ أن  أظد اهلل تًٚػ هلؿ جزاء إيامهنؿ، وـذفؽ افْذارة فِيٚدغ ؾٓل دٚ أظد اهلل تًٚػ

تُقن افْذارة فِّٗمْغ ؾٓل ذم افتحذير مـ اإلَٕالب ظذ إظَٚب، واجتامع افقصػ فِرشقل وافرشٚفٜ 

 يدل ظذ أن افًْٜ وحل مـ اهلل تًٚػ.
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 .﴾ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ﴿وذم شقرة افٌَرة ؿقفف تًٚػ -

 ؾٓذا افقصػ هْٚ مىِؼ.

 . ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وذم شقرة ؾٚضر ؿٚل تًٚػ:  -

 .﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وذم شقرة افٍرؿٚن ؿقفف تًٚػ   -

ًٚ وأمٚ افٌنٚرة ؾِِّٗمْغ إذ ؿٚل تًٚػ  - پ پ ڀ ڀ  ﴿وذم شقرة يقٕس جٚءت افْذارة فِْٚس مجًٔ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  ﴾ڄ 

هِٜ أخرى وهل وؾٔٓٚ خ ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وذم إحزاب ؿقفف تًٚػ -

افنٓٚدة، ٕن ادَٚم ؾٔٓٚ مَٚم مدح فِرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهق ادًْك ذم شقرة افٍتح ذم ؿقفف 

 وأيتٚن افِتٚن ؾٔٓام ذـر افنٓٚدة مدٕٔتٚن. ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿تًٚػ

ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ    ،وإٕام أـثرت مـ  ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿نثؿ إن هذه صٍٜ إٌٕٔٚء مجًٔ

ٕمر فًِٔؿ أتٌٚع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظيّٜ هذا إمر، وأن افٌنٚرة بٚجلْٜ وافْذارة مـ ذـر هذا ا

ًٚ هق ظّؾ إٌٕٔٚء، وأن ؽره مـ إظامل تٚبع  ًٚ وافْذارة بٚفًذاب مىَِ افْٚر، وـذا افٌنٚرة بٚفرمحٜ مىَِ

شٜ إمؿ هق إصؾ فف، وذم ذفؽ رد ظذ مـ جًؾ أظامل افرشؾ إخرى مـ احلُؿ وافَوٚء وشٔٚ

وؽره تٚبع فف، وهذا ؿد وؿع ؾٔف بًض ادًٚسيـ ممـ أرادوا إصالح افًّؾ اإلشالمغ وتْنٔط ادًِّغ 

إػ اإلهتامم هبذه إمقر، ؾذهٌقا فتوخّٔٓٚ ظذ ؽرهٚ مـ أظامل افدظقة وافٌنٚرة وافْذارة، وصٚر 

ٞ ظـ أخرة، إٕام يرون مـ افقظل وافذـٚء بًوٓؿ يَِؾ مـ هذه إمقر، بؾ ربام ٓ يرى أمهٜٔ فِحدي

 هق اجلقإٛ إخرى ؽر افٌنٚرة وافْذارة، ؾتوخؿ افٍرع ظذ إصؾ.

نثؿ إن هْٚك ُأخر حيتجقن هبذه أيٚت ظذ ترك واجٌٚت إٌٕٔٚء وأتٌٚظٓؿ مـ شٔٚشٜ إمؿ، ؾَٔكون   

 ﴾ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ظّؾ إٌٕٔٚء ظذ افقظظ، وٓ يِتٍتقن إػ ؿقفف تًٚػ

،وـؾ هذا جٓؾ ذم  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿وٓ إػ ؿقفف تًٚػ
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ؿك مٍٓقم افٌنٚرة وافْذارة وافنٓٚدة ظذ اخلِؼ، وافديـ احلؼ هق أن ترتٛ إوفقيٚت ظذ وجف 

ًٚ فسك افتٚيل ذم إمهٜٔ، إذ هذا افديـ ـِف حؼ، ورد افَِٔؾ مْف بًد  صحٔح، نثؿ ٓ دمًؾ إوفقيٚت شٌٌ

 ف ـٍر ـرد أصِف. نثٌقت

وـام ترك ؾَد اصسك افرشقل وافرشٚفٜ بٍْس افقصػ ذم إظراف وإحَٚف، ؾال جيقز اختٚذ هذا    

٧أي افذيـ يُْرون افًْٜ، وهق وصػ خىٖ،  ((افَرإٓٔقن ))افقصػ هْٚ ظذ مًْك مٚ حيِّف مٚ يَٚل هلؿ

ًٚ حتك يٗمـ بٚفًْٜ، بؾ إن مُْر  ًٚ حَ افًْٜ مُْر فَِرآن ـٚؾر بف، ؾٚفَرآن بنر ؾ٘ن ادرء ٓ يُقن ؿرإٓٔ

وٕذير، وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بنر وٕذير، ؾام جٚء بف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هق مـ جْس 

أٓ وإين أوتٔٝ افَرآن  ))مٚ أتك بف افَرآن، إذ ـالمهٚ وحل مـ اهلل تًٚػ ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 .((ومثِف مًف

 ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وؿقفف تًٚػ  

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ؾٓذا وصػ فىريَٜ افتْزيؾ، إذ إٔزفف اهلل مْجاًم وؾن هذا ذم ؿقفف تًٚػ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .﴾ پ

وهٚ هْٚ وؿع خىٖ ذم ـتٛ افتًٍر وـتٛ ظِقم افَرآن وهق مْتؼ ظذ أفًْٜ ضٌِٜ افًِؿ واددرشغ وهق   

بٚفتخٍٔػ، إذ هلٚ ؿراءتٚن بٚفتخٍٔػ وافتنديد، ؾٍٔنون مًْٚهٚ بٚفتخٍٔػ وهق أن  ﴾ ڀ  ﴿تًٍرهؿ 

ًٚ مْجاًم ظذ افقؿٚئع  افَرآن ٕزفف مجِٜ واحدة مـ افِقح ادحٍقظ إػ بٔٝ افًزة مـ افًامء افدٕٔٚ نثؿ مقزظ

ل صحٔح إٓ ؿقهلؿ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم مدة بًثتف٧ أي نثالث وظؼيـ شْٜ، وهذا افَق

إٕف ٕزل مجِٜ واحدة مـ افِقح ادحٍقظ إػ بٔٝ افًزة، ؾ٘ن هذا ؽر صحٔح، وٓ يهح ظـ ابـ ظٌٚس 

ريض اهلل ظْٓام مع اصتٓٚر ًٌٕتف إفٔف، وهذا افَقل يًْل أن جزيؾ ـٚن يٖخذه مـ بٔٝ افًزة زمـ افًامء 

ٚفػ فَِقل إن جزيؾ ـٚن يًًّف مـ اهلل تًٚػ، افدٕٔٚ نثؿ يٖيت بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهق خم

ؾٚهلل ظز وجؾ تُِؿ هبذا افَرآن، وشًّف مْف أمغ افقحل جزيؾ ظِٔف افًالم، نثؿ حيِّف إػ رشقل اهلل 

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٓق ـالم بحًٛ افقؿٚئع، وشًّف جزيؾ ظْدمٚ تُِؿ بف.
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  -وهذا يًْل أمقرًا:  

 .أن اهلل تُِؿ بٚفَرآن حََٜٔ -

وأن جزيؾ شًّف مـ اهلل تًٚػ، وذم احلديٞ افهحٔح ذم ـتٚب خِؼ أؾًٚل افًٌٚد فسإمٚم افٌخٚري أن   -

 اهلل يتُِؿ بهقت يًًّف مـ بًد ـّـ يًًّف مـ ؿرب.

وأن اهلل يتُِؿ متك ينٚء شٌحٕٚف وتًٚػ، ؾٚفُالم صٍٜ ؾًؾ هلٚ تًِؼ بٚإلرادة، بخالف صٍٚت افذات    -

 ؼ هلٚ بٚإلرادة.ـٚحلٔٚة وافًِؿ ؾال تًِ

وؾرق بغ افُالم بٚفَرآن وبغ افًِؿ بف، ؾٚفًِؿ بٚفَرآن أزيل، وفُـ افُالم بف يُقن بحًٛ ادنٔئٜ ـام ؿٚل  

﮳﮴  ﴿تًٚػ ظـ ـالم دقشك ظِٔف افًالم ؾٚفُالم حهؾ دٚ جٚء مقشك ٓ إٔف  ﴾ ے ۓ ۓ﮲  

 أزيل، وهذه مًٖفٜ مـ مًٚئؾ احلؼ افتل خٚفػ ؾٔٓٚ ـثرون.

َٚئِقن بٖن افَرآن ـالم اهلل، وهق حَـ زظؿ بًوٓؿ أن افُالم ؿديؿ، ويَهدون آحٚده ٓ ٕقظف، وهذا ؾٚف  

خىٖ، وفذفؽ اوىروا إػ افزظؿ أن افُالم هق ادًْك افٍْز ٓ احلروف، وهذا بٚضؾ ؾٚفَرآن ـالم اهلل وهق 

ًٚ مـ ـتٚب اهلل ؾِف حًْ))حروف ـام ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ،وافُِّٜ ٓ تُقن ـذفؽ إٓ  ((ٜمـ ؿرأ حرؾ

 بٚحلروف ادرـٌٜ ـام هق مًِقم، وهْٚك حرف شٚبؼ وحرف يتِقه، وهذا مـ بداهٜ افًَقل.

أمٚ ٍٕل ـالم اهلل ظذ هذا ادًْك بحجٜ أن هذا يٗدي إػ حِقل احلقادث ذم ذات اهلل تًٚػ، ؾٓذا ؽر   

ًْك ادخِقق، وهذا بٚضؾ وحتُؿ مْٓؿ، ؾجريٚن صحٔح، وأصِف أن هٗٓء ٓ جيًِقن ـِّٜ احلقادث إٓ بّ

افًٍؾ مـ اهلل تًٚػ بحًٛ ادنٔئٜ ٓ جيًؾ ادنٔئٜ خمِقؿٜ، بؾ افَقل ذم افهٍٜ ـٚفَقل ذم افذات، ؾحٔٞ 

 جِْٓٚ ـْف افذات جِْٓٚ ـْف افهٍٚت، وهذا بغ دـ تدبره.

 قابًف وفقازمف.وافَهد افتٌْٔف ظذ هذا اخلىٖ ادْتؼ حتك فَٔقفف مـ ٓ يَقل بت  

ًٚ بحًٛ احلقادث وافقؿٚئع، وافْزول إٕام يُقن بًد أن  ﴾ ڀ  ﴿ويُقن مًْك      بٚفتخٍٔػ أي إٔزفْٚه مٍرؿ

 يًًّف جزيؾ مـ اهلل تًٚػ، وهذا تٍريؼ فِْزول.
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وٕزفْٚه  ﴿بٚفتنديد، أي جًِْٚه آيٜ آيٜ، وهذا تٍريؼ فميٚت، ومـ تٖمؾ ؿقفف تًٚػ ﴾ ڀ  ﴿وأمٚ مًْك   

ؾ٘هنٚ ٓ تُٚد تتالءم مع ؿقل افَٚئِغ إٔف ٕزل مجِٜ واحدة مـ افِقح ادحٍقظ إػ بٔٝ افًزة، إذ هل  ﴾زيالً تْ

 .ًٚ  مىَِٜ هذا افقصػ وأن افتْزيؾ ذم ـؾ مراحِف ـٚن مٍرؿ

أي ظذ مٓؾ رد ظذ مـ تَدم ذـرهؿ مـ افَٚئِغ بٖن افَرآن طٚهرة  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

  تَرأ افيقاهر مـ خالل بٔئتٓٚ.بؼيٜ تَرأ ـام

ًٚ، وهق حمٚوفٜ ترتٔٛ    وهٚ هْٚ ٓبّد مـ اإلصٚرة إػ مْٟٓ اشتؼاؿل هى إػ بًض ادحدنثغ ؾرأوه حًْ

افَرآن ظذ وؾؼ افتْزيؾ ٓ ظذ مٚ ـٚن يٖمر بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أصحٚبف مـ ووع أيٚت 

ٚع تقؿٍٔل ٓ ينذ ظـ ذفؽ إٓ هٚفؽ، وزظؿ هٗٓء أن هذا افستٔٛ مقوًٓٚ، ذفؽ ٕن ترتٔٛ أيٚت بٚإلمج

نثؿ تًٍره يٌغ حجتٓؿ ذم تىقر افَرآن!! وذفؽ خدمٜ دَٚفتٓؿ افوٚفٜ ادتَدمٜ إن افَرآن طٚهرة إًٕٕٜٚٔ، وهٚ 

ظِٔف هْٚ مَهد آخر زائد ظـ ذفؽ وهق تَرير هتّٜ ؿديّٜ رددهٚ ادًتؼؿقن إخٌٚث وهق أن افٌْل صذ اهلل 

ـٚن يٖيت بٚفتؼيع مقاؾَٜ دٚ حيهؾ فف مـ إتهٚر وطروف٧ أي إن افؼيًٜ ووع  -بٖيب هق وأمل–وشِؿ 

حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وـٚن جيرهيٚ ظذ وؾؼ افًٔٚشٜ ـام هل ذم ظرؾٓؿ، وهٗٓء ٓ يرد ظِٔٓؿ ـام رد ظذ 

ًٚ بقجف مـ افقجقه، وفُـ يرد ظِٔٓؿ بٖمقر خٚرجٜٔ ظـ  افًٚبَغ، أي مـ آيٚت افَرآن، ٕهنؿ ٓ يروٕف إهلٔ

 أيٚت، وهذا ادقوع فٔس ـذفؽ.

نثّؿ إٕف مـ افًجٛ أن يتقاؾؼ ؿقل هٗٓء افٍُرة مع ؿقل بًض افزٕٚدؿٜ مـ ادْتًٌغ فِرؾض افٔقم حٔٞ   

ؿقا يزظّقن أن مْٚؿٛ آل افٌٔٝ ؿد ذهٛ مـ افَرآن بًٌٛ ترتٔٛ افَرآن ظذ ؽر وؾؼ افْزول، وذفؽ دٚ ذ

ًٚ بٖحُٚم أزواج افٌْل صذ اهلل ذم  ، ظِٔف وشِؿ، ممٚ يدل ظذ دخقففبف مـ رؤيٜ ؾوؾ آل افٌٔٝ ذم افَرآن مَروٕ

ًٚ ؿٌؾ ؽرهؿ، ؾِؿ جيدوا إٓ أن يدخِقا شٌٔؾ أظداء افَرآن، ؾِٔتَقن مًٓؿ ذم ديْٓؿ.  هذا ادًّك دخقًٓ أوفٔ

إٜٓٔ وإن ٕزفٝ وؾؼ احلقادث وافقؿٚئع إٓ أن أحُٚمٓٚ ويٌْف ـذفؽ إػ مًٖفٜ مّٜٓ، وهل أن أيٚت افَر  

ظٚمٜ هلذه احلقادث وفٌرهٚ، ؾٖشٌٚب افْزول وإن ـٕٚٝ ـٚصٍٜ ظـ ادرادن وتُقن داخِٜ ذم افٍِظ ابتداًء إٓ 

أن إحُٚم تٗخذ مـ إفٍٚظ، وهذا صٖن افَرآن ؾٕ٘ف جرد إفٍٚظ ظـ احلقادث، ؾجٚءت إحُٚم دون ذـر 
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فٝ أحُٚمٓٚ ظذ افًّقم حٔٞ دخؾ ـؾ حٚدث ؿٚدم يًّف افٍِظ، وإمر ـام ؿٚل ابـ افًريب أن حقادنثٓٚ، ؾد

إحُٚم وإن ـٚن مْنٗهٚ افًِؾ إٓ أهنٚ ٓ تٗخذ إٓ مـ إفٍٚظ، وفذفؽ ؾ٘ن ؿك احلُؿ ظذ افًٌٛ زٕدؿٜ 

ظزل افًِؾ ؽر ادٗنثرة وإبَٚء ٕن ذفؽ تًىٔالً فَِرآن، وـذفؽ ٓبّد مـ تَْٔح ادْٚط ذم أشٌٚب إفٍٚظ، وهق 

ادٗنثر، وتَْٔح ادْٚط هْٚ ٓ يَهد بف افَٔٚس، ؾ٘ن هذا افْقع يًِّف افيٚهريٜ مع ٍٕٔٓؿ فَِٔٚس، وفذفؽ ظذ 

ًٚ فٌِزايل وافنقـٚين، وادَهقد بف أن يًِؿ  ًٚ خالؾ افهحِح هق ؿقل افٌٔوٚوي إن تَْٔح ادْٚط فٔس ؿٔٚش

ذم احلٚدنثٜ أمقر متًددة ـِٓٚ تتْٚزع ظذ شٌٛ احلُؿ، وهذا حيتٚجف ادجتٓد ادجتٓد ظذ ورود احلُؿ إن ـٚن 

ذم إحٚديٞ أـثر مـ افَرآن، بؾ تُٚد تًدم هذا ذم افَرإٓـ دٚ ؿِْٚه مـ دمريده إفٍٚظ ظـ حقادنثٓٚ، وتًِٔؼ 

ؾٚفًِٜ  ((ٜ اإلصتَٚقتًِٔؼ احلُؿ بٚدنتؼ يٗذن بًِٔ))إحُٚم ظذ إفٍٚظ وادًٚين، وافتل يًّؾ هلٚ ؿٚظدة: 

تًِؿ مـ افْص ٓ مـ أمر خٚرج ظْف، بخالف مٚ فق شٌَٝ احلقادث ؿٌؾ افْص، ؾ٘ن افًِٜ ـثرًا مٚ تًِؿ مـ 

احلٚدنثٜ ٓ مـ افْص. ؾٓل تٌْل ذم افْير ظـ تَْٔح ادْٚط، ٕٕف ٓ حيتٚج إفٔف ذم إؽِٛ إٓ ذم احلقادث ـام 

ذم رموٚن، بؾ إن تَْٔح ادْٚط ظذ هذا ادًْك، وهق إخراجف ظـ مًْك يّثِقن ذم مًٖفٜ إظرايب وإتٔٚن أهِف 

ًٚ مـ زمزم  ًٚ مـ زمزم، ؾٓؾ ـٚن افؼب واؿٍ افَٔٚس يقشع دائرة ظِّف أـثر مـ ذفؽ، مثؾ مًٖفٜ افؼب واؿٍ

ًٚ ـٚن يقمٓٚ بًٌٛ افزحٚم ؾًّٔؿ، وهذه مًٖفٜ ؽر  دًْك خٚص ذم زمزم ؾَٔتك ظِٔٓٚ، أم أن افؼب واؿٍ

ـام ذحٓٚ أصحٚهبٚ ومْٓؿ ابـ تّٜٔٔ. ويًتٍٚد مـ هذا  ((افًزة بًّقم افٍِظ ٓ بخهقص افًٌٛ))مًٖفٜ 

افتًّٔؿ افتٍريؼ بغ اخلهقص وافًّقم ذم احلقادث ـًّٖفٜ ووع اجلريد ظذ افَز، ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

 ))بٚن ؾَٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿوشِؿ ؾًِف ـام ذم افهحٔح مـ حديٞ ابـ ظٌٚس ظْدمٚ مر ظذ ؿزيـ يًذ

نثؿ  ((إهنام فًٔذبٚن ومٚ يًذبٚن ذم ـٌر، أمٚ أحدمهٚ ؾُٚن ٓ يًتس مـ افٌقل، وأمٚ أخر ؾُٚن يّق بٚفّّْٜٔ

فًِف أن  -أخذ جريدة ؾنَٓٚ ٕهٍغ، نثؿ ؽرز ذم ـؾ ؿز واحدة، ؾَٚفقا: يٚ رشقل اهلل: مل صًْٝ هذا؟ ؾَٚل:

  .((خيٍػ ظْٓام مٚ مل ئًٌٚ

ؾ٘ن مـ اظامل تَْٔح ادْٚط هبذا ادًْك أن يًِؿ ؾًِف هؾ هق ظٚم فُؾ ؿز، أم إٔف خٚص هلذيـ افَزيـ، وؿد   

ؾٖجٔٛ صٍٚظتل أن  ))اختِػ افهحٚبٜ ؾٔٓٚ، وادًٖفٜ ؾٔٓٚ مَٚل يراجع ذم ميٕٚف وؾٔٓٚ حديٞ جٚبر ذم مًِؿ

 هؾ احلديثٚن فقاؿًٜ واحدة أو واؿًتغ. ،وؿد اختِػ افؼاح ((يرؾع ذفؽ ظْٓام مٚ دام افَؤٌٚن رضٌٚن
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وافَهد أن أشٌٚب افْزول تًغ ذم ؾٓؿ افْص، بؾ ؿد ٓ يدرك ادًْك إٓ بًّرؾٜ شٌٛ افْزول ـام ذم ؿقفف   

إذ جًؾ بًض أهؾ افًِؿ ؿقفف  ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿تًٚػ

ا خىٖ، ؾ٘ن شٌٛ افْزول يدل ؿٔدًا فِحُؿ، ؾال يًّؾ احلُؿ إٓ إن حهؾ ارتٔٚب، وهذ ﴾ۅ ۉ  ﴿تًٚػ

ادَهقد بف حُؿ ظدهتـ٧ ؾ٘ذ وؿع اإلرتٔٚب مُْؿ ذم حُؿ ظدهتـ ؾًدهتـ  ﴾ۅ ۉ  ﴿ظذ أن ؿقفف تًٚػ

 نثالنثٜ أصٓر.

وهذه أيٜ تدل ظذ مْٟٓ افَرآن ذم افتًِٔؿ وهق أن يربك افْٚس ظذ مُٞ، أي ظذ مٓؾ، وٓ يَِك إفٔٓؿ   

ذفؽ تدل ظذ ظدم افتىقيؾ بحًٛ ؿراءة افتنديد، ؾ٘ن تَىٔع افُالم افًِقم دؾًٜ واحدة ؾٔنؼ ظِٔٓؿ، ـ

ؾًٔٔد ذم احلٍظ وافٍٓؿ، وهذا مٚ ـٚن ظِٔف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إذ يقصػ ـالمف مـ ؿٌؾ أم 

 ادٗمْغ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْف أن فق أراد افًٚد فًده.

 .﴾ڃ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿وؿقفف تًٚػ  

هذا ؽْٚء احلؼ بًٍْف ظـ ؽره، وظزتف أن ٓ يًرف صٖٕف اجلٚهِقن، ؾٚهلل يَقل: إن ظدم إيامهنؿ هبذا افُالم   

إٕام جلِٓٓؿ، وحٔٞ هؿ ـذفؽ ؾٓق ذم ؽر رض أن يٍُروا بف، وـٍك أن يًرف صٖٕف أهؾ افًِؿ، إذ هٗٓء هؿ 

ارهؿ بًيّٜ مٚ يتذ ظِٔٓؿ أهنؿ حغ يًًّقن افذيـ يقؾقن ظيّٜ افُالم، ؾٓؿ مٗمْقن بف، ومـ ظِّٓؿ واؿر

 ٓ يُِّقن مـ ظيّتف وهٌٔتف وصٖٕف إٓ أن خيروا شجدًا فف.

وذم هذا دفٔؾ ظذ صٍٜ أهؾ افًِؿ ومـ هؿ، ودفٔؾ ظذ ظيّٜ أهؾ افًِؿ حٔٞ يرى هبؿ ربْٚ بٖن يُقٕقا   

ٓؿ فٔس هلؿ صٖن ظْد اهلل إذ مل مـ أهؾ ـتٚبف فٔحَؼ هبؿ روٚه وؾرحف أهنؿ ظرؾقا صٖن ـالمف، ؾٚخلِؼ ـِ

يًرؾقا ظيّٜ مٚ يتذ ظِٔٓؿ، إٕام افذيـ هلؿ افنٖن هؿ أهؾ افًِؿ، وهل صٍٜ ٓ يًتحَٓٚ إٓ مـ ظِؿ هذا 

ًٚ فف.  افُالم ظذ وجف افتًئؿ واإلجالل حتك يًجد خوقظ

  ﴾ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿وؿقفف تًٚػ  
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ٓؿ٧ أي افُالم، وافًجقد ذم افَرآن ظذ ؿًّغ٧ وصػ دفٝ ظذ أن افًجقد هْٚ إٕام هق فًيّٜ مٚ يتذ ظِٔ  

وأمرن ؾٖمٚ ذم افْهػ إول مـ افًجدات ؾٓل وصػ، وأمٚ ذم افْهػ افثٚين مـ افًجدة افثٕٜٚٔ ذم احلٟ 

ؾٓل أمر إٓ افًجدة ذم شقرة ص ؾ٘هنٚ وصػ، وهل شجقد تقبٜ فداود ظِٔف افًالم، وشجقد صُر ٕمٜ 

 جٚء ذم احلديٞ، وهذا افتًَٔؿ ؿٚفف ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل. حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام

   ًٚ ًٚ فًِٚبديـ وافًِامء، وتُقن حْٔئذ إمٚ وصٍ وهبذا تُقن افًجدات ذم افَرآن إمٚ امتثًٚٓ ٕمر، وإمٚ وصٍ

ًٚ فًجقد ظّقم اخلِؼ فف مـ مالئُٜ ومجٚد وٌٕٚت وجٌٚل، وإمٚ  فًِٚبديـ ذم شجقدهؿ هلل تًٚػ أو وصٍ

ًٚ ف  ًِِامء ذم شجقدهؿ فُِالم تًئاًم فف.وصٍ

وؿد ـٚن مـ صٖن إؿدمغ افًجقد فميٚت افًئّٜن ٓ ظذ وجف افًٌٚدة، ويتجٚوز بًوٓؿ ؾًٔجد هلٚ   

 ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿ظٌٚدة ؾَٚل تًٚػ

هؾ افًِؿ مـ أهؾ ،ومـ تًئؿ بًوٓؿ دٚ يًّع ؾٕ٘ف يًجد فُِالم افذي يًًّف تًئاًم فف، وهذا مٚ وؿع ٕ

ًٚ ـام شٖٔيت.  افُتٚب حغ شًّقه، ووؿع هلؿ افٌُٚء خنقظ

وجًؾ بًض أهؾ افًِؿ افًجقد هْٚ ذم هذه أيٜ ظذ مًْك افنُر حٔٞ هداهؿ اهلل فِحؼ، وهق مًْك   

إٕام يدل ظذ أن افًجقد ـٚن فٌٍِٜ افُالم افدال ظذ ظيّٜ  ﴾ چ چ ﴿صحٔح إٓ أن مٚ شٖٔيت مـ ؿقفف

،وأمٚ  ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿ٚػ، وذفؽ ـَقفف تًٚػاهلل تً

 شجقد افنُر ؾٓق افًجقد افثٚين أيت ذم أيٜ افتٚفٜٔ.

ًٚ أمر واحد، وهق دفٔؾ  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿وؿقفف تًٚػ   دل ظذ أن ادًٚين اإليامٕٜٔ ذم اتٌٚع افرشؾ مجًٔ

َقل بٖن ذع مـ ؿٌِْٚ هق ذع فْٚ هق افهقاب إن ظذ وحدة افتؼيع ـذفؽ إٓ مٚ جٚء افًْخ فف، وفذفؽ اف

 جٚء هذا اخلر مـ ضريؼ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وإن مل يٖت مٚ يًْخف.

ًٚ بآنثره ذم افَِقب واجلقارح، وإٓ ؾٓق جٓؾ.    نثؿ دفٝ ظذ أن افًِؿ ٓ يقصػ ذم افَرآن إٓ مَروٕ
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م ارتد ظذ أفًْتٓؿ ذـرًا هلل تًٚػ، وهذا أنثر ذفؽ بٖن أنثر افتٍُر ذم افُال ﴾ چ چ چ ﴿وؿقفف تًٚػ  

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿ـؾ تٍُر ذم افقجقد، شقاء ـٚن ذم ـالمف تًٚػ أم ذم خَِف ـام ؿٚل تًٚػ

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

أي بقؿقع مٚ وظد اهلل تًٚػ رشِف افًٚبَغ مـ افٌنٚرة ب٘رشٚل حمّد صذ  ﴾ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وؿقفف   

وهذا تًئؿ فنٖن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٓق وظد اهلل تًٚػ افذي وظد بف رشِف مـ ؿٌِف  اهلل ظِٔف وشِؿ،

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿ـام ؿٚل شٌحٕٚف

﮾﮿  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮴  ﮵﮶   ﮳     ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

       ،وهذا إن مجًتف دٚ ؿدم فؽ مـ صٖن اإلهاء وأن مٚ ـٚن ؾٔف  ﴾﯀﯁ 

هق فٌٔٚن ظيّٜ افرشقل ذم افقجقد بًد مٚ وؿع فف مـ ظٚم احلزن، واصتداد افٌالء ظِٔف تٌغ فؽ مْٚشٌٜ ذـر إٕام 

 .﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿هذا هْٚ ؾَقفف تًٚػ

وهذا افًجقد هْٚ ؽر افًجقد إول، ؾ٘ن افًجقد إول ـٚن فًيّٜ مٚ يتذ ظِٔٓؿ، أمٚ اجلقد هْٚ ؾٓق ٕمر   

ؾ٘هنؿ بًد أن خروا  ﴾ ڌ ﴿فىٚظٜ واإلخٌٚت وافنُر، وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚفزائد ظـ ذفؽ، وهق شجقد ا

شجدًا فًيّٜ افُالم، نثؿ تٍُروا ذم هذه افًّْٜ حهؾ هلؿ شجقد افًٌٚدة وافىٚظٜ وافنُر، وهذا افًجقد 

،ؾ٘ن افقء يٖيت بّثِف ـام ؿٚل  ﴾ ڎ ڎ ﴿حيهؾ بف بُٚء افٍرح، وـذفؽ بُٚء اخلنقع، ؾَٚل شٌحٕٚف

 ،شجقد افًٌٚدة هق شجقد اخلنقع وهق يٖيت بٚخلنقع ـذفؽ. ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿تًٚػ

وأيٜ تدل ظذ شجقد افنُر، وهل شْٜ مًِقمٜ، يٖيت هبٚ افًٌد ظْدمٚ يَع فف مـ اخلر، وخٚصٜ مٚ ـٚن فف   

ذ تًِؼ بٚفقظد، ـٚفقفد يٖيت بٚإلشتٌٍٚر، وافٍرج يٖيت بٚفدظٚء، وؿد دخؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مُٜ ظ

ې  ﴿هٔئٜ اجلقد ؾقق دابتف، وؿد أمر اهلل بْل اهائٔؾ أن يدخِقا افٌٚب شجدًا، وهق ـَقفف تًٚػ ظـ ظٌٚده

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
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وافًجقد هق أظيؿ هٔئٚت افتًٌد، وهق أحٌٓٚ إػ اهلل تًٚػ، وفذفؽ يُرر مرتغ ذم افرـًٜ افقاحدة، وفُقٕف   

،واجلّع  ((أؿرب مٚ يُقن افًٌد مـ ربف وهق شٚجد ؾٖـثروا ؾٔف مـ افدظٚء ))ـذفؽ ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

٧ أي افَٔٚم، أن افًجقد خر  ((خر افهالة ضقل افَْقت ))بغ هذا احلديٞ وبغ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ظـ ؿراءة  مـ افَٔٚم ذم اهلٔئٜ، وافَٔٚم خر مـ افًجقد ذم افذـر، وؿد هنك رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

افَرآن ذم افرـقع وافًجقد، ؾٚفًجقد حظ افًٌد بَربف مـ اهلل، وافَٔٚم حظ افَرآن ؾٓق خر ذـرهٚ وافَرآن 

 ذم افذـر خر مـ افدظٚء، وذم ـؾ خر.

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ؿقفف تًٚػ  

 ﴾ ڻ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿فُتٛ إٓ فًِٔؿ افْٚس ـام ؿٚل تًٚػمل خيِؼ اهلل اخلِؼ، ومل يًٌٞ افرشؾ، ومل يْزل ا  

ؾٔقحدوه ويًٌدوه، وافتقحٔد وافًٌٚدة ٓ تُقٕٚن إٓ بًّرؾٜ أشامء اهلل تًٚػ وصٍٚتف، وـِام  ﴾ ڃ ڃ

إن هلل  ))ازدادت ظٌٚدة ادرء فربف ـِام ؾتح فف أبقاب افًِؿ بٖشامئف وصٍٚتف وفذفؽ ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

،واإلحهٚء ؾقق افًد، وإن ـٚن افًد أصِف، وفُـ اإلحهٚء  ((مـ أحهٚهٚ دخؾ اجلْٜتًًٜ وتًًغ اشاًم 

ًٚ، وـؾ ادًٚيص مـ افؼك ؾام دوٕف إٕام تْنٖ  ًٚ واخٌٚت بًد ظدهٚ أن يٗمـ هبٚ وأن يًٌد اهلل هبٚ ظِاًم وشِقـ

مل يًٌده إٓ بٚحلٛ وهق  بٚجلٓؾ بٖشامء اهلل وصٍٚتف، إمٚ ظِاًم وإمٚ حًٚٓ، ؾّـ ظِؿ رمحتف دون أن يًِؿ ؽوٌف

ؽر ـٚف فتحَؼ افًٌٚدة ظذ وجٓٓٚ افُٚمؾ، ومـ ظِؿ ؽوٌف وشخىف ومل يًِؿ رمحتف ظٌده بٚخلقف وحده 

وهذه ٓ حتَؼ رى اهلل تًٚػ، ومـ ظِؿ حٔٚء اهلل دون أن يًِؿ مٌٍرتف يٖس إن ظل، وٓبّد أن يًيص، ومـ 

ٜ، ومـ جٓؾ شًّف وبكه اشتخٍك مـ افْٚس ومل يًتخػ ظِؿ رمحتف دون أن يًِؿ حٔٚءه دمرأ ظذ ادًهٔ

مـ اهلل، وهُذا، ؾ٘ن افًِؿ بٖشامء اهلل وصٍٚتف ظدًا وحًٚٓ حتَؼ ؾٔف افًٌٚدة ظذ مًْٚهٚ افتٚم افذي حيٌف اهلل 

 تًٚػ.

فرمحـ، وفذفؽ أمر اهلل رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يدظقه بٚشؿ افذات، وهق اهلل، جؾ ذم ظاله، أو بٚشّف ا  

وهق مٚ جِٓتف افًرب أو بٖي اشؿ مـ أشامئف احلًْك افتل ظِّٓٚ اهلل فرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾُؾ ذفؽ 



 تفسير سورة اإلسراء
 

 322 

دظٚء فِع تًٚػ فف جؾ ذم ظاله، إذ إشامء تَقم مَٚم افذات ذم افدظٚء، ؾّـ دظٚه بٚشؿ افذات ـّـ دظٚه بٖي 

 صٍٜ مـ صٍٚتف شٌحٕٚف وتًٚػ. 

 ﴿ْٚ دٚ تُْره ؿريش مـ هذا آشؿ، ـام تٌغ ذفؽ ذم شقرة افٍرؿٚن مـ ؿقفف تًٚػوختهٔص ذـر افرمحـ ه  

ٓ ًٕرف افرمحـ ))وينٓد هلذا مٚ إُٔروه ذم احلدئٌٜ حغ ؿٚفقا:  ﴾  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ،وإير مٚ ذم افٌخٚري ذم ـتٚب افقـٚفٜ ؾ٘ن ظٌد افرمحـ بـ ظقف ريض اهلل ظْف ؿٚل: ـٚتٌٝ أمٜٔ ((وٓ افرحٔؿ

ًٚ بٖن حيٍيْل ذم صٚؽٔتل بُّٜ، واحٍيف ذم صٔٚؽتف بٚدديْٜ، ؾِام ذـرت  ؿٚل: ٓ  ﴾ ک  ﴿بـ خِػ ـتٚب

نثؿ ذـر ؿهٜ ـٔػ ؿتِف بالل  (ظٌد ظّرو)،ـٚتٌْل بٚشّؽ افذي ـٚن ذم اجلٚهِٜٔ ؾُٚتٌتف  ﴾ ک ﴿أظرف 

 ريض اهلل ظْف ذم بدر.

افهحٚيب ظٌد افرمحـ بـ ظقف أو ؽره، ؾ٘ن أمٜٔ  هق تكف افْٚؿؾ إمٚ ((افذي ـٚن ذم اجلٚهِٜٔ))وؿقفف   

افُٚؾر ٓ يَقل هذا ؿىًًٚ ً. وٕن هذا آشؿ هق إفٔؼ بٚفدظٚء، ؾ٘ن افداظل أـثر مٚ يرجق رمحٜ اهلل تًٚػ، 

وافرمحـ أبِغ مـ افرحٔؿ فزيٚدة ادٌْك، وٕن دخقل إفػ وافْقن يدل ظذ ادٌٚفٌٜ، وفذفؽ ٓ جيقز تًّٜٔ 

ف بٚفرمحـ، بؾ هق اشؿ خيتص بف اهلل تًٚػ، أمٚ افرحٔؿ ؾٓل صٍٜ تىِؼ ظذ اخلِؼ ـام شّٝ اهلل أحد مـ خَِ

 .﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿رشقفف بف ذم ؿقفف تًٚػ

وؿقفف  ((إن رمحتل شٌَٝ ؽوٌل ))نثّؿ إن اهلل حيٛ مَتٙ هذا آشؿ وهق فرمحٜ، ؾٍل احلديٞ افَدد  

 .((افرامحقن يرمحٓؿ افرمحـ))صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

صٍٜ ظذ افهحٔح، أي ادًٌقد، ؾٕ٘ف منتؼ مـ اإلفف، وٍٕٚة اصتَٚؿف حجتٓؿ هل حجٜ  ﴾اهلل﴿واشؿ افذات   

مُْري افتًِٔؾ ذم أؾًٚل اهلل تًٚػ وذظف وفًٔٝ بقء ـام تَدم. إن افذيـ يٌحثقن ظـ اجلامل، ويٌحثقن ظـ 

ًٚ أن يرؿك افقجقد بٍّٚهّٔف وم ًٚيره وشِقـف ؾِٔس هلؿ إٓ اهلل، بٖشامئف ؿٔؿ افقجقد افُقٕٜٔ، ويريدون حَ

وصٍٚتف، ؾٌدل أن يتٌْقا بٚفقهؿ أو بٚفزائؾ يهٌح ترجًٔٓؿ تًٌٔح اهلل ومحده وتٌُره، ويهٌح تٍُرهؿ ذم 

ًٚ هلؿ فٌِّٜٓٔٔ ادتحررة مـ افَٔؿ، وفذفؽ ؾٌّدأ مجٚل  ًٚ فِخوقع فرب افُقن ومٌدظف ٓ خمرج افقجقد بٚظث

  افًِؿ بٖشامء اهلل تًٚػ وصٍٚتف. افقجقد وـامل افَٔؿ إٕام



 تفسير سورة اإلسراء
 

 323 

وأشامء اهلل حًْك ٕهنٚ صٍٚت، ؾًِٔٝ حل ظِّٜٔ دون حَٚئَٓٚ، ـّـ ُيًّك مـ اخلِؼ خًـ وهق ؿٌٔح أو   

خٚفد وهق فٔس ـذفؽ، بؾ ٓ تُقن أشامؤه إٓ حَٚئؼ فهٍٚت، ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ اشّع احلل، وفف صٍٜ 

 .احلٔٚة، وهق شّٔع وفف صٍٜ افًّع وهُذا

نثؿ إهنٚ حًْك ٕهنٚ مىَِٜ، ؾ٘ن افًٌد إن ـٚن فف شّع مل يُـ شًّف صٚماًل فُؾ ادًّقظٚت، وإن ـٚن بهرًا   

مل يُـ بكه صٚمالً فُؾ ادرئٔٚت، وفُـ ربْٚ شٌحٕٚف وتًٚػ أشامؤه ؾٔٓٚ متٚم احلًـ وـامهلـ وٓ تُقن 

 ـذفؽ إٓ إلضالؿٓٚ.

٘ن افًٌد إن اتهػ بهٍٜ ؾٕ٘ام هل بًىٚء اهلل تًٚػ، وٓ تًّؾ إٓ بَٔٚم وهل حًْك ٕهنٚ ؿٚئّٜ بف ٓ بٌره، ؾ  

ؽرهٚ ظِٔٓٚ وهق خٚفَٓٚ، وخغ يُقن احلًـ ظذ هذا ادًْك ؾٕ٘ام احلًـ افتٚم يًقد افَٚئؿ ظِٔٓٚ وفذفؽ 

 ؾحّد ـؾ رء يًقد إػ اهلل تًٚػ، إذ فقٓه مل يُـ افٍوؾ يُقن.

ٚ ٓ بٚفٌٌِٜ وٓ بٚفذهٚب، ؾ٘ن اهلل تًٚػ هق إول وأخرح ؾٓق إول وهل حًْك فًدم ضروء ودهٚ ظِٔٓ  

 فٔس ؿٌِف رء، وهق أخر ؾِٔس بًده رء.

ومـ ؾَف افدظٚء أن يدٕق افًٌد رهبٌام يْٚشٛ مًْك افدظٚء واحلٚجٜ مـ أشامء اهلل وصٍٚتف، ؾ٘ن دظٚ ادٌٍرة   

بٚشّف ادْتَؿ، وهُذا، وأـثر دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف  دظٚه بٚشّف افرمحـ وافَْقت ومـ دظٚ ظذ طٚمل دظٚه

وشِؿ ـٚن بٚشّف شٌحٕٚف وتًٚػ: احلل افَٔقم، وؿٔؾ إهنٚ آشؿ إظيؿ، إذ ـؾ افهٍٚت ٓ تُقن بٌرهٚ، 

 أي بٌر احلٔٚة وافَٔقمٜٔ ظذ افٍْس وافٌر.

  ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿وؿقفف تًٚػ  

ظِٔف وشِؿ أن ٓ جيٓر بٚفَرآن جٓرًا أـثر ممٚ يِزم ٓشامع أصحٚبف ريض اهلل ظْٓؿ، هل أمر فرشقفف صذ اهلل   

ًٚ ٓ شًّٓؿ، بؾ يُقن صقتف بٚفَرآن بْٔٓام فًّٔع أصحٚبف حقفف دون ؽرهؿ، وهذا مٚ دل  وأن ٓ خيٚؾٝ خٍت

هلل ظِٔف وشِؿ ٕزفٝ هذه أيٜ ورشقل اهلل صذ ا -ظِٔف شٌٛ افْزول ؾًـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:

ؿٚل: ـٚن إذا صذ بٖصحٚبف رؾع صقتف بٚفَرآن ؾِام شّع ذفؽ  ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿متقار بُّٜ
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ڳ ڳ  ﴿ادؼـقن شٌقا افَرآن وشٌقا مـ إٔزفف ومـ جٚء بف، ؿٚل: ؾَٚل اهلل تًٚػ فٌْٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

بؽ ؾال تًًّٓؿ افَرآن ظـ أصحٚ ﴾ ڱ ڱ ڱ ﴿أي بَراءتؽ ؾًّٔع ادؼـقن ؾًٌٔقن افَرآن  ﴾ ڱ

 حتك يٖخذوه ظْؽ.

 ؿٚل ابـ ظٌٚس: ؾِام هٚجر إػ ادديْٜ شَط ذفؽ يًٍؾ أي ذفؽ صٚء.  

وهٚ هْٚ بحٞ يتًِؼ بًْخ افَرآن، وهق إٔف مٚ مـ آيٜ ذم ـتٚب اهلل تًٚػ ًٕخ حُّٓٚ وبَل رشّٓٚ ذم   

يًّؾ بف افٌتٜ،ؾٚفًْخ ذم افَرآن حََٜٔ  افُتٚب إٓ وحُّٓٚ بٚق ظذ وجف مٚ، ؾ٘ن افَرآن ٓ يقجد ؾٔف مٚ ٓ

وأهؾ افًِؿ يثٌتقٕف، فُـ افُالم هْٚ ذم بَٚء احلُؿ ادًْقخ ظذ وجف جزئل مٚ، إمٚ يتًِؼ بًقدة افًِٜ افتل 

ـٕٚٝ ؿٌؾ افًْخ، وإمٚ بٌَٚء حُؿ جزئل ؾٔٓٚ، وهذه أيٜ مثٚل ظذ ذفؽ، ؾ٘ن حُّٓٚ بٚق حٔٞ حتََٝ 

افنديد ايذاًء ٔخر يٗدي فُراهٜٔ افَرآن، ؾٓذا حُؿ ظٚم، ؾ٘ن وجد مًِؿ ذم ظِتٓٚ، وهل أن حيهؾ بٚجلٓر 

 حٚل ـام ـٚن ظِٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حتََٝ افًِٜ ؾٕ٘ف يًّؾ هبذه أيٜ.

وؿد يَٚل إن أيٜ وإن ـٕٚٝ ؿد ٕزفٝ ذم افهالة ذم مُٜ إٓ أهنٚ ظٚمٜ ذم ـؾ صالة حٔٞ يٌٚفغ ادرء ذم اجلٓر   

 يذاء، فف وفٌره، أو يَهد مـ جٓره مراءاة افْٚس.حتك اإل

وهذه أيٜ وإن ـٕٚٝ ٕزفٝ ذم افَراءة ذم افهالة إٓ أهنٚ صٚمِٜ فُؾ ظّؾ مـ أظامل افهالة ـٚفدظٚء   

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿وافتنٓد، مع ورود ؿقفف تًٚػ ذم افدظٚء وؽره مـ افذـر

 .﴾ ہ ہ ھ ھ ﴿وؿقفف  ﴾ ائ ائ

أيٚت ادًْقخٜ ذم افَرآن هل إوػ مع ـتٚب اهلل تًٚػ، ومـ تٍُر ذم أيٚت ادًْقخٜ وهذه افَٚظدة ذم   

ًٚ، إٓ إٔف ؿد يًسض ظذ ذفؽ بٚٔيتغ ذم افًْٚء ذم حُؿ افزٕٚ ذم ؿقفف تًٚػ:  وافاليت  ﴿ظِؿ هذا افقجف متٚم

ًٚ رحٔامً  يٖتغ افٍٚحنٜ مـ ًٕٚئُؿ ؾٚشتنٓدوا ظِٔٓـ أربًٜ مُْؿ...إػ ؿقفف تًٚػ:  ﴾إن اهلل ـٚن تقاب

وهذا ـذفؽ ٓ اظساض ؾٔف، ؾ٘ن حُؿ اإليذاء بٚق ظذ افهحٔح ذم افتٌريٛ، وهق ؿقل أمحد رمحف  -،ؾَٔٚل:
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اهلل، وآخرون ؿٚفقا: هق شٔٚشٜ فسإمٚم يٌرر هبٚ إن صٚء، وهذا أؿقى، ؾِٔس ذم إمر مٚ ينُؾ، ومـ تٖمؾ 

 ا ادًْك إن صٚء اهلل تًٚػ.أيٚت ادًْقخٜ افتل بَل رشّٓٚ وجد هذ

﮷﮸  ﴿ؿقفف تًٚػ   ﮶  ﮴﮵   ﮳  ﮲   .﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

فَد اؾتتحٝ هذه افًقرة بٚفتًٌٔح، وؿد رأيٝ ؾٔٓٚ تًٌٔح افقجقد ـِف فربف، وتًٌٔح افًٚبديـ فف، وؿد   

ًٚػ، وحتَٔؼ وظد اهلل ذم موٝ هذه افًقرة بًّٚين احلؼ افالزمٜ فِداظل ذم مًرتف ٕحق حتَٔؼ رى اهلل ت

إرض وذم أخرة، وأؿٚمٝ مًٚمل افًِؿ وافًّؾ، وردت ظذ أهؾ افيْقن ذم افرشٚفٜ وافرشقل وافٌٔٛ 

وافًٚؿٌٜ، وهدت إػ شْـ افقجقد افُقٕٜٔ افتل يتحَؼ هبٚ افْك وافٌَٚء، وشْـ افذهٚب وافزوال، ؾٖمدت 

ؿ إػ أؿقم افًٌؾ، ودؾًٝ إراداهتؿ فْٔٚزظقا ـؾ افَرى ادٗمْغ ؿقة ذم ٍٕقشٓؿ وؿِقهبؿ وظَقهلؿ، وهدهت

وـؾ اهلٔٚـؾ، وربىٝ وظقد افٌٔٛ بقاؿع افٌالء واإلمتحٚن، فتًٌْٞ ذم افٍْقس ؿٔؿ افهز وافَٔغ، وظِّٝ 

ًٚ ودظًٚء وضٚظٜ.  ادٗمـ خىر أظدائف ظِٔف، وـٕٚٝ ذم ـؾ ذفؽ تربط افًٌد بربف تقحٔدًا وإخٌٚت

افؼ افىريؼ وـٔد إظداء، وظرووٓؿ اخلٌٔثٜ، وهتديداهتؿ اجلٚهِٜ، وظَِٝ ـؾ وأوؿٍٝ افداظل ظذ مز  

افقظقد ظذ افهز ظذ ؿٔؿ اإليامن وافثٌٚت ظِٔٓٚ، وأرتف هبذا افثٌٚت مٚ يُقن مـ افْك وافٍتح بًد اهلجرة 

 إػ دار افتُّغ وإمـ وافْقر، ورضبٝ فف ادثؾ افًٚبؼ ذم إدراك افقظد بًد افهز.

موٝ هذه افًقرة بتقحٔد اهلل تًٚػ افذي ختِؾ ـؾ مقؿػ ؾٔٓٚ، ؾٖظِّٝ ادٗمـ صٍٚت اهلل تًٚػ  فَد  

وظيّتف، وـنٍٝ ظـ دٓئؾ هذه افًيّٜ بام يٌك افْٚس مـ آيٚت وبام ـٚن ظِٔف افًٚدقن وافًٚبدون مـ 

يُقن إٓ بٚفذـر وافتًٌٔح إدراـٓؿ هلذه ادًٚين، ؾدظٝ افالحؼ إلدراك افًٚبؼ، وأظِّتف أن افًِؿ بٚهلل ٓ 

وافهالة وافدظٚء، وأن مًٚين اإليامن فًٔٝ ؾُرًا ٓ يتخِؾ افٍْس وافَِٛ، بؾ اإليامن هق افذي حيَؼ صٌؾ 

 افَِٛ وافًِٚن واجلقارح بٚفًٌٚدة وافذـر وافدظٚء.

ادة، وهل وفَد رأيْٚ ذم هذه افًقرة ـٔػ أن افقظقد تتخِِٓٚ ٕهنٚ مـ رواؾع اهلّؿ، ومـ مْنىٚت اإلر  

مٍٚصؾ إبتالء اإليامن، ؾ٘ن اإليامن ٓ يتحَؼ إٓ بتهديؼ افقظقد، وٓ يتاميز افْٚس ذم افًّؾ إٓ بَّدار 
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افىرق مـ إٕهٚر ٓ يُقن إٓ بٚفتهديؼ  تهّقحاإليامن هبٚ، ـام أن افثٌٚت ظذ افىريؼ حغ تدهلؿ افٍتـ و

 بقظقد افَرآن.

ٔط بف ظِؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٕٚٝ هذه افًقرة هجراه ذم هلذا وفٌر ذفؽ ممٚ ٓ ٕحٔط بف وحي  

ؿٔٚم افِٔؾ، ؾٓل افًقرة افتل ربىٝ ؾٔٓٚ افقظقد بٚفؼوط، وـٚن مـ هذه افؼوط ؿٔٚم افِٔؾ وافتٓجد، ؾٓل 

 فف شقرة افرحِٜ وشقرة افٌذاء وافدواء هلذه افرحِٜ، حٔٞ يرى ؾٔٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظد اهلل

بٚفٍتح وؿد حتََٝ اهلجرة، ويرى ؾٔٓٚ أمتف وؿد بٌِٝ أؿل إرض، واشتَر شِىٕٚف ؾٔٓٚ، حٔٞ يٌتذ هذا 

ًٚ هلذا افديـ وأهِف، فُْٓٚ افًٚؿٌٜ  افًِىٚن بؼار اخلِؼ، وأظتك افْٚس صدًا ظـ ديـ اهلل، وأـثر افْٚس بٌو

 ))اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إخقإف حٔٞ يَقلافتل يتحَؼ ؾٔٓٚ افرمحٜ بٚفٌربٚء، وهؿ افذيـ شامهؿ رشقل 

مهّٓؿ إػ  ينددون،إهنؿ افٌربٚء حٔٞ ظِّٓؿ افُتٛ، وهدايتٓؿ افقرق ادًِؼ،  ((وددت فق إْٔٚ رأيْٚ أخقإْٚ

افَرآن وشْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حٔٞ افهٍٚء وافْقر واهلدايٜ، مـ ؽر خالئط افٍُر وٕقازع اهلقى 

 وآراء افرجٚل.

ًٚ وٓ رتٌٜ، ؾٓق افذي أهي بف  مَٚمًٚ ع ـؾ هذا افٍوؾ اإلهلل ظذ رشقفف م   حٔٞ ٓ يٌِغ صٖوه أحد، ٓ مُٕٚ

وظرج بف إػ افًامء، وارتَك حتك شّع سير إؿالم، وارتًٍٝ رتٌتف حتك حتَؼ فف ادَٚم ادقظقد مـ 

تٚبف ورجٚفف، ؾُٚن فف ؾوؾ ادَٚم افنٍٚظٜ افًيّك، وحتَؼ فف شِىٚن إرض بُثرة إتٌٚع، وحٍظ افديـ وـ

ذم أخرة، وؾوؾ افًِىٚن ذم إرض، مع ظٌقديٜ وإخٌٚت فًِٔؿ أهؾ اإلشالم ؾوؾ رشقهلؿ ظذ شٚئر 

 افرشؾ، وؾوؾ ـتٚهبؿ ظذ بٚؿل افُتٛ، وؾوؾ هذه إمٜ ظذ بٚؿل إمؿ. 

امء فٔس بَهص افٌرام وأوهٚم إهنٚ شقرة تَرؤ فًٌِٚدة ذم جقف افِٔؾ، ٕن افسجٔع ذم افِٔؾ ظْد افًي  

افىٍقفٜ وأحالمٓٚ، وٓ أصًٚر اخلٔٚل افوٚرب ذم ادًٚين بٌر حَٚئؼ، بؾ دمدمتٓؿ تتذ وؾٔٓٚ مدح ومحد رب 

افًٚدغ، وؿهص افًٚبديـ وادجٚهديـ وافهٚحلغ، ؾحغ يَرأ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هذه افًقرة، 

ٔٞ ٓ يُقن إٕٔس إٓ مجٚدات افقجقد وهل تًٌح فرهبٚ، ؾتٓتز ؿِقهبؿ ويَرؤهٚ أتٌٚظف يروا إًٍٔٓؿ ؾٔٓٚ ح

أو إصٚبٜ، ؾتهٌر  افْك وإمٚ حتوراً هبذه افرؾَٜ افًٚبدة، ويروا إًٍٔٓؿ وهؿ ذم ضريؼ اإلبتالء أهنؿ ذم شٌٔؾ 

دهؿ ادِامت وافٌّرات وتىقى افىريؼ ٕن افْقر مًٓؿ وشٚئَٓؿ، وهبذا إٕٔس وهبذا افْقر تَنًر جِق
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ًٚ ؾٔخرون فرهبؿ شجدًا، ويٌُقن وؿد تداخِٝ ادًٚين هبذا افٌُٚء، ؾٓق بُٚء افنُر حٔٞ ادـ اإلهلل  ؾرح

افٌٚمر افذي يراه ؽره، وحيس بف وهق بغ افًامء وإرض وحٔدًا مٓٚجرًا أو أشرًا، وهق بُٚء افرجٚء أن 

ٌٕل، وأظٌد ٌٕل، وهق بُٚء افهٚبر بهز مل  يدخؾ ذم شِؽ أتٌٚع افٌْل احلٌٔٛ فربف، إذ هق أظيؿ ٌٕل، وأؾوؾ

خيىئ افرجٚء وإجر وإصٚبٜ افقظقد، نثؿ شُٔقن هذا افًجقد تًِٔاًم فًجقد افنُر حغ تَع افقظقد ؾتْىِؼ 

 .﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿إفًْٜ صٚهدة وافًٔقن دامًٜ وافَِقب صٚـرة

 حْٔٓٚ خيتؿ افقجقد وختتؿ افرحِٜ هبذا افذـر افًئؿ: احلّد هلل.  

 ًٕؿ: وؿؾ احلّد هلل.  

ؾ٘ذا بدئ بٚفتًٌٔح ؾ٘ن اخلٚمتٜ بٚحلّد، وأمٚ ه حتَؼ ادًرة ذم ـؾ افًْؿ وافقظقد وافقجقد ذفؽ بٖن اهلل   

 أـز.

﮷﮸   ﴿   ﮵  ﮶  ﮳﮴  ﮲    ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 شٌحٕٚؽ ٓ ٕحيص نثًْٚء ظِٔؽ إٔٝ ـام أنثْٔٝ ظذ ًٍٕؽ.  

  -أصٓد أن اهلل حيٛ:  

 صٓد أن اهلل حيٛ ٕٕف اجلّٔؾ افٌْل افرمحـ افرحٔؿ.أ

 وأصٓد إٔف حيٛ ٕٕف حيٛ فًٌٔده اخلر مع اشتٌْٚئف ظْٓؿ.  

 وأصٓد إٔف حيٛ ٕٕف يٌٍر فًٌده ذٌٕف ويًس ظِٔف ظٌٔف.  

 وأصٓد إٔف حيٛ ٕٕف يًىل ويّـ وجيقد.  

ًٚ وأصٓد إٔف حيٛ ؾِف احلّد ـام يٌٌْل جلالل وجٓف وظئؿ شِىٕٚف،  ًٚ مٌٚرـ ؾٚفِٓؿ فؽ احلّد محدًا ـثرًا ضٌٔ

ًٚ بًد، ظدد خَِؽ وروٚء ًٍٕؽ وزٕٜ ظرصؽ ومداد  ؾٔف مؾء افًّقات ومؾء إرض ومؾء مٚ صئٝ صٔئ

 ـِامتؽ
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 افِٓؿ مٚ مـ ًّٕٜ ذم إرض وٓ ذم افًامء إٓ مْؽ ؾِؽ احلّد.

 ومٚ مـ مجٚل ذم افًامء وذم إرض إٓ مْؽ ؾِؽ احلّد.

 فؽ، إذ افُؾ خَِؽ، وافُؾ ظٌدك، تٌٚرـٝ وتًٚفٔٝ يٚ ذا اجلالل واإلـرام. وٓ ذيؽ  

إٔٝ افٌْل ؾِٔس فؽ وفد، وفٔس فؽ ذيؽ، وفٔس فؽ ويل مـ افذل، بؾ افُؾ ذفٔؾ حمتٚج إفٔؽ وإػ 

 ظىٚئؽ وؾوِؽ ووٓيتؽ.

 وأصٓد إٔؽ افًئؿ وافُؾ مَٓقر بًيّتؽ.  

 وأصٓد إٔؽ رب ـؾ رء ومُِٔف.  

أمرك، وٓ يًجزك رء ذم إرض وٓ ذم افًامء، ؾٚهلل أـز ظذ ـؾ متُز، واهلل أـز ظذ ـؾ ؾال يرد   

، واهلل أـز ًٕتًغ هبٚ ذم رحِٜ اإليامن ؾ٘مٚ أن ٕهٔٛ افقظقد أو َِٕك اهلل تًٚػ ظذ مٚ ٓؿٚه إٌٔٔٚؤه ذيػ

 وأوفٔٚؤه وصٚحلق ظٌٚده.

 احلّد هلل رّب افًٚدغ.   

 فِٓجرة افٌْقيٜ افؼيٍٜ 1432حمرم  9                                                     

 فِّٔالد 2010- 15-12

 

 

 

 

 


